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 هنرجويان عزيز سخني با

 نام خدابه 
درسی  هایهای درسی و محتوای کتابها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامهشرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری

ر ملی جمهوری اسالمی ایران د های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسیرا در ادامه تغییرات پایه

ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی ترین تغییر در کتابنظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم

حرفه ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر  –لی شود. در رشته تحصیبطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می

 گرفته است:

 کار بر روی شناورهای صیادیهای فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی شایستگی .2
 های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینهشایستگی .1
 با نرم افزارهاهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار شایستگی .1
 العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگرهای مربوط به یادگیری مادامشایستگی .1

ای و رفهریزی درسی فنی و حای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامههای درسی فنی و حرفهبر این اساس دفتر تألیف کتاب

های درسی هر ألیف کتاباند که مرجع اصلی و راهنمای تای را تدوین نمودههای شاخه فنی و حرفهبرنامه درسی رشتهخبرگان دنیای کار مجموعه اسناد 

 رشته است.

های این کتاب برای موفقیت تألیف شده است. کسب شایستگی 22ناوبری در پایه است که ویژه رشته  های فنی و کارگاهیستگییدرس شامین سواین درس، 

های آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی تمام شایستگی؛ ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نماییدی و حرفهآینده شغل

 به اثبات رسانید.

کاری تشکیل شده مرحلهشامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند  ماهیگیریکتاب درسی 

های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره توانید شایستگیاست. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می

ارزشیابی اول، فرصت جبران  از شایستگی پسباشد. در صورت احراز نشدن می 21نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل در سامانه ثبت نمرات منظور می

پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان  5کارنامه شما در این درس شامل  و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.

قبول شده در  هایالزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمانها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان یکی از پودمان خواهد بود و اگر در

 است و در معدل کل شما بسیار تاثیرگذار است. 1باشد. همچنین این درس دارای ضریب مرحله اول ارزشیابی مورد تایید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی

آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته 

توانید هنگام آزمون و کتاب همراه خود را میهای موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. باشد که برای انجام فعالیتآموزشی کتاب همراه هنرجو می

د با نشانی گاه رشته خور اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وب. سایفرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید

www.tvoccd.medu.ir توانید از عناوین آن مطلع شوید.می 

العمر ادامهای یادگیری مای، حفاظت از محیط زیست و شایستگیمدیریت منابع، اخالق حرفههای غیرفنی از جمله های یادگیری در ارتباط با شایستگیفعالیت

های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی

 های یادگیری به کار گیرید.آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های فنیها را در کنار شایستگیشایستگی

های هنرآموز محترمتان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه

 انجام کارها جدی بگیرید.

های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گامامیدواریم با تالش و 

 اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب
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 ان گراميسخني با هنرآموز

 
 نام خدابه

درسی برنامهدر راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، 

کارگاهی می باشد که برای پایة یازدهم تدوین های رشته ناوبری طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب

پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر  5و تألیف گردیده است. این کتاب دارای 

بایست برای هر پودمان یک . هنرآموزان گرامی میباشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده استهای این کتاب میشایستگی از ویژگی

گردد که باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میمی 21نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل 

های یادگیری های دیگر این کتاب طراحی فعالیت. از ویژگیها استشامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان

ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفهیافته در ارتباط با شایستگیساخت

افزار و فیلم آموزشی در فرایند آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمآموزشی تدارك دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة 

یشتر توانید برای آشنایی بگیرد. شما مییادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می

دی زمانی، نکات بنارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجههای تدریس کتاب، شیوه یادگیری، روشبا اجزای بسته

ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس های یادگیری و تمرینهای غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتآموزشی شایستگی

پودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی  5مه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره مراجعه کنید.الزم به یادآوری است،کارنا

گردد.  ریزی اموزشی مراجعهپودمان ها و شایستگی ها، می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه

های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند. همچنین برای هنرجویان رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی

 شود و دارای تاثیر زیادی است.در معدل کل محاسبه می 1تبیین شود که این درس با ضریب 

 های ذیل است:کتاب شامل پودمان

ها و تورها پرداخته دا با ابزارهای صید ساحلی آشنا شده و سپس به ماهیگیری با انواع رشته قالبکه ابت "های ماهیگیریروش"پودمان اول: با عنوان 

 شود.می

های ماهیگیری آموزش داده شده است ها و طنابدارد، که در آن کار با انواع نخ "کار با مواد و ابزارهای مورد استفاده در ماهیگیری"پودمان دوم: عنوان 

 نگی کار با بویه ووزنه پرداخته می شود.و در ادامه به چگو
بندی اکولوژیک آبزیان و سپس ارزیابی ذخایر است. در این پودمان ابتدا تقسیم "های مدیریت ماهیگیری و ذخایر آبزیانروش"پودمان سوم: دارای عنوان 

 های مدیریت ماهیگیری شرح داده شده است.آبزیان آموزش داده شده و در ادامه روش

نام دارد. ابتدا انجام عملیات آماده سازی ،جابجایی و نگهداری شرح داده شده و در ادامه  "داری و فرآوری آبزیان بعد از صیدجابجایی، نگه"چهارم:  پودمان

 انجام عملیات فرآوری آموزش داده شده است.

رجویان ابتدا شناخت و آگاهی از قوانین و حقوق دریاها پیدا باشد که در آن هنمی "قوانین ماهیگیری و محیط زیست دریای "پودمان پنجم: با عنوان 

 کرده سپس با مقررات محیط زیست دریایی آشنا می شود.

ت، در های کمک به این موضوع اسالعمر است و کسب اطالعات به زبان انگلیسی نیز یکی از شیوههای مهم یادگیری مادامنظر به اینکه یکی از شایستگی

های جو در فرهنگوکار گرفته شده است. از هنرجویان بخواهید با کمک سایر تصاویر و جستمحتوای این کتاب، واژگان انگلیسی به برخی از تصاویر و

 لغت، معانی فارسی آن را در کنار کلمه مورد نظر درج کنند.

 گردد.بینی شده برای این درس محقق امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب



 های ماهیگیریروش 

 6 

 
 
 
 
 
 
   

 های ماهیگیری روش

 

 1پودمان 



 2 

  1واحد يادگیری 

 های ماهیگیری روش

 

 

 ايدآيا تاکنون پي برده

 
 گیرند؟استفاده قرار می یک به ساحل موردهای ساحلی و یا نزدچرا بعضی از ابزارهای صید در آب 
  در چیست؟های صید دیگر روش نسبت بهمزایای صید با انواع رشتة قالب 
 زایایی چه م های ماهیگیریابزارنسبت به سایر گیریماهیاز نظر محل استفاده برای  گیریماهیهای کاربرد تله

 دارد؟
 ؟ خواهند داشتبر محیط زیست دریایی  آب مفقود شوند چه اثرات مخربی های صید اگردر زیرقفس 
  ؟در چیستهای صید گیر نسبت به سایر روشانواع تورهای گوشمزایای 
 ؟چه نقش مهمی دارد آبزیاندر جلب و صید بعضی از  نور 
 نسبت به سایر ادوات صید باالتر است؟ صید با تورهای ترال چرا بازده 
 شود؟ن یک روش منحصر به فرد شناخته میزی به عنوا های میانورهای ترال میان آبی در صید گونهچرا ت 
 دارند؟ چه مزایایی  گیریماهیهای ان پیاله ای نسبت به سایر روشتورهای گرد 
 

 استاندارد عملکرد

 
ران و هنرجویان عزیز با انواع فنون و ابزارهای مهم و رایج ماهیگیری در ای، گیریماهیدر این بخش از کتاب 
 آبزیانها در صید انواع به کارگیری آن کار چگونگیوآنها همچنین دربارة ساختار و ساز. دجهان آشنا خواهند ش

نیز  آبزیانبر  معرفی شده هایبزاربعضی از نکات مهم مربوط به اثرات زیست محیطی ا با ارزش تجاری و
  . الزم را خواهند یافتهای آگاهی



 های ماهیگیریروش 

 9 

 گیریماهیهای ها و قفسبزارهای صید ساحلي و انواع تلها

ر ها را بر اساس غیآنتوان میمثاًل ، و طبقه بندی هستند ل بررسیهای مختلف قابماهیگیری از دیدگاهابزارهای 
وقعیت نیز بر اساس مدیگر یک طبقه بندی . کردفعال بودن و یا فعال بودن به انواع انتظاری و تعقیبی تقسیم 

ساحلی و یا فرا های ساحلی و کم عمق محدوده آب در یی کهآنها مثالً . گیردصورت می آنهامکانی استفاده از 
روه از در این مرحله کاری دو گ. به ابزارهای صید ساحلی قابل دسته بندی هستند، شوندعمیق استفاده می

 آن دسته از گروه اول ند:گیربحث قرار میمورد ، یشتری دارندبگیری خرد کاربرد ابزارهایی که در بخش ماهی
 .های نزدیک به ساحل استه ساحل و یا آبوابسته ب آنهاابزارهای صید ساحلی هستند که به نحوی استفاده از 

های فرا ساحلی استفاده عضی در آبب، گیری استماهیهای و تلهها رگروه دوم که مربوط به موضوع قفسد
ارتباط ها یا حتی رودخانهعمق ساحلی  های کمبا آب هاهای آن مثل تلهبعضی از نمونهولی کاربرد ، شوندمی
 . دارد

 ابزارهای صید ساحلی (الف

 . گردندهای شمال و جنوب کشور معرفی میبگروه سه نمونه از ابزارهای رایج در آدر این 

 مشتا

ماسه ای ویا گل ماسه ، گلی در مناطق و سواحل پست و دارای شیب مالیم که از بستر نرم ابزار صید صرفا  این 
. های مالیم آبی استمستلزم وجود جریانعملکرد آن تابع جزر و مد آب و  قابل نصب است. برخوردار هستند

در محدوده ساحل بندر عباس و غرب آن تا سواحل و بیشترین مورد استفاده آن در استان هرمزگان در کشور ما 
به نام میالن کاربرد داشت اده تری نمونه ساز در گذشته . و سواحل شمالی جزیره قشم است، شرقی بندر لنگه

درخت خرما در کنار هم استفاده های برگ و به هم دوختن ساقه های توری از چیدنبه جای دیواره در آن که
در این . رفتبه کار میآبادان  شیررود و بهمنماهی های رودخانه ای در ارونداعبرای صید انو نمونهاین . شدمی

استفاده از میالن . وجود داشت های درخت خرمابه جای ساقه برگامکان استفاده از نی  ،نوع برای ساخت دیواره
 هم اینک بسیار محدود شده است. 

 

 
 مشتا -الف

 
 پره -ب

   رایج در جنوب و شمال کشور ابزارهای صید ساحلیدو نمونه از -6شکل 
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   کار در کالس

 ؟کنندنصب می هادی دیواره توریچرا محوطه مشتا را دور از ساحل و در انتهای 
 
 

 

 

 ساختار مشتا

. های چوبی فرو رفته در بستر اتکا دارداست که به پایه Leading Net) (متشکل از یک دیواره توری هادیمشتا 
رین تاز باالترین نقطه جزر ومد شروع و تا پایین آنابتدای . این دیواره از ساحل به سمت دریا کشیده شده است

های با استفاده از بافته Play Ground) (در انتهای دیواره هادی یک محوطه چهار دیواری. نقطه جزر ادامه دارد
 که دارددیواره مقابل به ساحل این محوطه یک ورودی . استهای چوبی متکی که به پایهگردد احداث میتوری 
فضای کوچکی تعبیه شده که ، ی این محوطهدر یکی از زوایا. شودی دیواره هادی به داخل آن ختم میانتها

در موقع مد دریا . معروف است (Pocket)دان به نام ماهی این فضا اصطالحاً . دارای یک ورودی مستقل است
ی که در محدوده آبزیان. جریان آب به سمت ساحل پیشروی نموده و تمام محوطه و دیواره مشتا را دربر می گیرد

ا ب نهایتاً ، اه عبور در امتداد آن شنا نمودهبا برخورد با دیواره هادی برای یافتن رکنند های ساحلی شنا میآب
موقع جزر  با پس روی آب دریا در. شونددر آنجا اسیر می، دان(مشتا و قسمت جیب )ماهی به محوطةد ورو

 . (1شکل) کندمی تخلیهآوری و جمعآبزیان را و صیاد  هدمشتا نیز خشک ش محوطه

 
 آبزیانعملکرد آن در صید  وکارسازساختار کلی مشتا و  -2شکل 

 

  .خرچنگ است میگو و، شورت، ای مثل بیاه )کفال(های کرانهی هدف در صید با مشتا بیشتر ماهیهاگونه
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   بحث کالسی

 ؟ورود به محوطه مشتا به سادگی قادر به خروج و فرار از آن نیستند ها باکه چرا ماهی، بگویید؛ 2با رجوع به شکل 
 

 
 

 دارکیسه ساحلی کششی تورهای با ماهیگیری

 ساحلی هایآب حاشیه به مجتمع نیمه یا گله صورت به که دارند وجود هاماهی از گروهی دریایی زیانآب میان در
 ارهایرفت به توجه با زیانآب از دسته این صید. کنندمی حرکت آن امتداد در یاکرده  مهاجرت خشکی به نزدیک و

 ماهی فرار گله از جلوگیری ضمن آن با بتوان که است خاص ماهیگیری ابزارهای کارگیریبه نیازمند نهاآ زیستی
 ار آنها سد یا دیواره یک ایجاد با باید کار این برای. انداخت دام به را آنها بازده حداکثر با، صیدگاه محدوده از

 در و دکر هدایت خشکی سمت به را آنها تدریجاً ؛ دریا سمت از محاصره حلقه تکمیل از پس وکرد  محاصره
 . نمود صید و انداخت دام به جا یک را آنها تور آوری جمع با نهایت

 
 

 چند نمونه از تورهای کششی ساحلی -9شکل 

 دام پره 

یری و قابلیت به کارگ ثابت نیست، اشاره شدآنها  قبلی که در باال به ونه ابزار ماهیگیریاین دام برخالف دو نم
توان از چنین میهم، دنمناسب و بدون عارضه باش یکه دارای بستردارد های ساحلی در هر محدوده ای از آب

ساختار آن متشکل از یک . کم عمق ساحلی استفاده کرد های نسبتاً های آبزی در آبصید انواع گونه آن در
ت اسمتصل حاشیه پایین آن به طنابی . رسدگاهی امتداد آن به چند صد متر میدیواره طویل توری است که 

به  ن راآ های سربی به آن اضافه شده تا حاشیه پایین تور را به سرعت پایین کشانده وکه به فواصل معین وزنه
فواصل  وصل است که درکه آن هم به طنابی  استحاشیه فوقانی ، تور در مقابل حاشیه پایینی. بستر دریا برساند

عروف زنه ماین طناب برخالف طناب پایین که به طناب و. هستندل ه آن متصی)کرف( سبک وزنی بهامعین بویه
ده رنیروی متضاد وا دو. شودو باعث شناور شدن آن می، باال کشیده حاشیه فوقانی تور را، به علت سبکی، است

ه گرفتقائم در بدنه آبی محدوده صیدگاه قرار ای دیواره شود تا تور به صورتز طرف دو طناب مذکور سبب میا
 . صورت سدی مشبک پوشش دهدو از سطح تا کف دریا را به

 
استفاده نمود؟ در های آبی برای صید ماهی توان در سایرمناطق و پهنههای پره به غیر از سواحل دریا میآیا از دام  منزلکار در 

 . به کالس ارائه نمایید نگاراین خصوص گزارش کوتاهی تهیه و به صورت پرده
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زنه های وطویلی است و طناب یک سر دیواره تور که خود متصل به طناب نسبتاً، در هنگام شروع عملیات صید
یروی یا ن تراکتور، تواند وینچمی نده کهدر ساحل به یک عامل کش، شوندبویه نیز به نحوی به آن متصل می و

بقیه بدنه تور نیز در یک شناور مناسب که ظرفیت آن . شودنگه داشته می به وسیلة آن سپرده و، انسانی باشد
اد و آب به تدریج از ساحل ب جهت و جریانمتناسب با بارگیری شده و ، متناسب با اندازه تور و متعلقات آن است

با دور شدن از ساحل در یک مسیر کمانی شکل  تدریجاً ، شناور به گونه ای است کهجهت حرکت . شوددور می
به  مجدداً ، سر دیگر تور را با مسافتی دورتر از نقطه شروع، قرار گرفته و در نهایت پس از طی مسافتی در دریا

از طرفین را تور  ،کشنده یا صیادان عامل در این مرحله. سپاردنده و به صیادان مستقر در محل میساحل رسا
 مانع خروج یا فرار، است لمس نموده از آنجایی که دیواره تور از سطح تا بستر دریا را کامالً . دنکشبه ساحل می

بدین ترتیب پس از جمع آوری کامل تور و که در محوطه حصار آن قرار گرفته اند  شودانی میآبزی تمام انواع
، شوندبه دام افتاده و صید می، داخلی آن محاصره شده بودندهایی که در محوطه تمامی ماهی، در ساحل

 .(5و  1 ایهشکل)

 
  ایهای کرانهعملیات پره کشی و صید ماهی -4شکل 

 

 ؟ای الزامی استهای آبزی کرانها در صید با دام پره ردیابی گونهآی  کار در کالس
 

 
 

 در کدام استان تعداد ؟می شود استفادهساحلی کشور برای صید  هاییک از استانبیشتردر کدام دام پرهاز   یق کنیدتحق
هایی نها را چه گوهصید آن ؟رسدها در کشور ساالنه به چند تن میآمار صید پره ؟های پره از همه بیشتر استتعاونی

 . دهندتشکیل می
 

 

 
 ؟نمود استفاده صید برای پره دام از تواننمی ایصخره سواحل در چرا  یق کنیدتحق
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 پایان یک مرحله عملیات صید با دام پره  -5شکل 

 
 ؟دریای خزر مناسب است آبزیاندام پره برای صید کدام گروه از   کار در کالس

 ؟هایی تشکیل می دهنددر این منطقه چه ماهی بیشترین صید پره را
 

 
 

 
کارگیری و استفاده از آن در صید ماهی هوده و در پایان راجع به نحوه بممشاهده نفیلم عملیات صید با دام پره را   نمایش فیلم

 . بحث نمایید
 

 
 

 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب داده شده پر کنید
 

 خلیج فارس بندر جاسک شمالی دریای عمان پارو دریای خزر ایکرانه موفق

در سواحل . نام برد............  های ساحلیدر آب های صیدروشتوان به عنوان یکی ازمهم ترین دام پره را می
از این نمونه دام برای صید  ترینمونه ساده تر و کوچک....... ... و.............  هاییعنی در آب، جنوبی کشور

اما در . استموسوم  .......... به روش کرف کردن یا شود که اصطالحا ًاستفاده می... ......... های مهاجرماهی
با کمک جهاد سازندگی استان هرمزگان دو دستگاه دام پره به صورت آزمایشی و با کمک  89های دهه سال

ها موفق بود و از آن زمان باز دهی این دام. مورد استفاده قرار گرفت..............  در منطقه شرق......... ... صیادان
 . شوندیاستفاده مکنون در همان منطقه تا
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 جل ساردین 

یک نمونه بارز از  نجل ساردی. شودگفته می «جل»ای کششی به انواع تورهای کیسه در منطقه هرمزگان اصوالً
 گشاد و دارای یک کیسه نیمه مخروطی است که از یک دهانه نسبتاً، ای کششی ساحلی استتورهای کیسه

های هم اندازه با چشمه های چشمه ریز و معموالًکه از تور وسیع در قسمت جلو برخوردار است و دو بال )دستک(
که از کیسه تور به جلو تدریج ها بهبال. تور مورد استفاده در ساخت کیسه است در طرفین آن دوخته شده است

 ای است که در گونهوضعیت بهاین . شوندهایشان تغییر یافته و بزرگتر می یابند اندازه چشمهامتداد می
با این اندازه  ییهاالبته بال؛ رسدمتر نیز می سهها در حالت کشیده حتی به طول چشمه، انتهاییهای قسمت

به  آبزیانبه منظور محاصره و هدایت  در به دام انداختن ماهی نداشته و صرفاً ینقش مستقیم، بزرگ چشمه
 . هدایت آنها به داخل کیسه است قسمت میانی محدوده محاصره شده و نهایتاً

 
   یق کنیدحقت

 ؟شودشور از جل ساردین استفاده میحلی جنوب کدر کدام یک از مناطق سا
 
 

 

 
 متصل است و در حاشیههای اسفنجی و سبک مجهز به بویه یطناب در حاشیه فوقانی خود متصل به، کیسه جل

زنگه و پایین کیسه سبب باضاد از باال این دو نیروی مت. داردهای سیمانی وزنه است کهمتصل به طنابی ، پایین
آن را  ه داشتننگباز، از جوانب کیسهصیادان نیز به وسیلة های تور دستک داشتن دهانه کیسه شده و کشیدن

ود شضخیم وصل می های محکم و نسبتاًها هرکدام به طنابهای انتهایی بالقسمت. کننداز طرفین تضمین می
 . رسدنیز میمتر  259که طول آنها گاهی به بیش از 

، دوشاستفاده می های سطح زی ریز مثل ساردین و آنشوی )موتو یا موتوتا(جل ساردین بیشتر برای صید ماهی
درشت مثل تون  های سطح زیصید سایر گونه جربه صیادان گاهی از این دام درمهارت و ت متناسب باالبته 

 . نمایندصورت گله ای تجمع و حرکت میبه هکشود استفاده می( وگیش ماهیان ریز ماهیان کوچک )زرده
 

   کار در کالس

 ؟ های جل ساردین وجود داردزه چشمههای درشت سطح زی نیازی به تغییر انداآیا برای گونهنظر شما هب
 
 

 

 
زی ریز استفاده از همین نوع تور بوده و ساالنه تصاصی برای صید انبوه ماهیان سطحتنها روش اخ، تا دو دهه قبل

د استفاده از کارگیری روش جدیهاما با ابداع و ب؛ آمددست می از انواع این گونه ها با آنها بهصید قابل توجهی 
 های فرا ساحلیدارند و هم دسترسی آنها به آب قایقی که هم سرعت عمل باالیی را برای صیدای دوتورهای پیاله

تنها در  اکنونبه تدریج محدود شده و هماستفاده از تورهای کیسه ای ساحلی ، سهولت امکان پذیر استبه 
  .کنندی صید ساردین و آنشوی استفاده میهای ساحلی جنوب کشور از آن برامناطق محدودی از استان
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ه کالس ب کوتاه )پرده نگار( یگزارش و در قالب، کردهبررسی  و دام پره را از نظر ساختاریاختالف بین جل ساردین   منزلکار در 
 . ارائه دهید

 
 

 هاساحلی و محل کاربرد آن ماهیگیریمقایسه ابزارهای  -6جدول 

 تصویر شرح و کاربرد روش صید  ردیف

 Trapمشتا  2
 کرانه ای در منطقه جزر و زیانآبصید 

 مدی سواحل پست و گل ماسه ای

 

1 
 پره

Seine - Net 
(Beach- Seine) 

های کم آبهای کرانه ای در صید ماهی
های تند آبی و عمق ساحلی وفاقد جریان

 عوارض نامطلوب در بستر و ساحل 

 

  

1 
 جل ساردین

(Beach Seine) 

که به صورت زی های سطحصید ماهی
های ساحلی تجمع ای و انبوه در آبگله

، مثل انواع ساردین؛ کنندو حرکت می
 گیش ماهیان ریز و ندرتاً ، آنشوی)موتو(

 تون ماهیان کوچک مثل زرده 
 

  



 61 

های مختلف آن از طرف سازمان شیالت ایران در بخش های پره استاندارد رعایت اندازه چشمهچرا برای ساخت دام  یق کنیدتحق
 ؟شودو به تعاونی های صیادی ابالغ می تعیین

 
 

 

 
فعالیت 
 کارگاهی

و با  درا بازدید کنی هاتجهیزات مورد استفاده در ساخت آنانواع ابزار و ، یا یک مشتا صیدگاه پره از یک در بازدید 
گزارشی تهیه و به کالس ارائه ؛ هریک از آنها به کارگیریجنس و محل ، ین مشخصات فنی آنها شامل اندازهتعی

 . نمایید
 
 

 

 

 Trapping) (های صیدها وتلهماهیگیری با قفس (ب

ست و با جبعضی از آنها نیز . یا مخفی شدن دارند یافتن جایگاهی برای النه گزینی ها تمایل بهبسیاری از ماهی
عوارض موجود بر بستر دریا را  های مختلفرای یافتن غذا سعی بر بررسی قسمتبجو محیط اطراف خود 

یا هرگونه اجسام رها  های غرق شدهشه کشتیال، های دریاییمرجان، تواند صخره. این عوارض مینمایندمی
 زیآبهای ها و بسیاری ازگونبرای ماهیای نوان عارضهتوانند به عهای صید نیز میقفس. شده بر بستر دریا باشد

ن امکان ورود ماهی را به تواجه به نصب دریچه در بدنه آنها مبا تو به همین منظور. زی قابل توجه باشندکف
ان خروج ماهی از آن غیر ممکن د که امکباشدریچه به گونه ای طراحی و نصب چنانچه و  فراهم نمودها داخل آن

هنرجو در پایان این . شوداستفاده  گیریب و کم هزینه برای ماهیمناس یروشتواند به عنوان قفس می، شود
آن را در مناطق  از استفادهانست نحوه وهای صید آشنا شده و خواهد تبا قفس گیریماهیفصل با اصول و روش 

 . مناسب و مستعد تجربه کند
 

 
  گیری با گرگور موتور لنج ماهی -1 شکل
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 (Wire Baskets)های سیمی )گرگور(قفس
مصالح در  است و متناسب بااندازه و شکل در نقاط مختلف جهان متفاوت ، های صید از نظر ساختمانقفس

ترین قفس صید ترین و معمولقدیمی. شوندکار برده میهساخته و بدر اشکال متنوعی ، دسترس و هدف صید
های جنوب کشور و بیشتر در آب، این نوع از قفس؛ گرگور نام دارد، دهنددان ایرانی مورد استفاده قرار میکه صیا

ها جنس این قفس. شوندمناطق دریای عمان به کار برده میهای اخیر در بعضی از و در سال در خلیج فارس
 . شوندگنبدی شکل ساخته می رت نیم کره یاسیمی است و به صو

 

  

 های محلی در جنوب کشورگرگورباف دستبه سیمی )گرگور( ساخت قفس -7 شکل

 
را  ت اطالعاتیاز طریق اینترن، گیریماهیهای گرگور و یا تله، های صیدقفس :با وارد نمودن چند کلید واژه مثل  منزلکار در 

 . ماییدبه کالس ارائه ن و در قالب یک پرده نگار گردآوری گیریماهیهای پیرامون انواع قفس
 
 

 

 
هامور ، سنگسر، مثل سرخو کفزیهای جنوب بیشترین هدف صید با گرگور بر روی ماهیان صخره ای و در آب

کارگران گرگورباف که مهارت کافی  دستبه گرگوربافی هایکارگاه از بعضی گرگور در. متمرکز است و شعری
ک کوچ، تواند در سه اندازه بزرگسفارش مشتری می متناسب بااندازه آنها . در ساخت آن را دارند بافته می شود

لی های ساحر برای صید معیشتی در بعضی روستاانواع کوچک در مقیاس محدود و آن هم بیشت. و متوسط باشد
انواع متوسط آن بیشتر به سفارش . شودهای تزئینی استفاده میصید ماهیشناورهای تجارتی یا  و ندرتاً 

انواع بزرگتر که . های کوچک دارندهای کوچک مثل قایق و یا موتورلنجکه شناور شوداستفاده می ماهیگیرانی
د اختصاصی یکه صاستفاده می شود ماهیگیرانی  وسیلةبهبیشتر ، رسدبد آن به بیش از یک و نیم متر میارتفاع گن

 تر بودن ودر سواحل جنوبی کشور ما به دلیل گران. دهندموتورلنج های بزرگ انجام می وسیلةبا گرگور را به
 . کننداز این نوع گرگور استفاده می یمعدودنقاط تنها در ، مشکالت حمل آن

تر از حداکثر عمق که طول آن بیششود نشانه گذاری می یک طناب متصل به بویه با های صید معموالً قفس
آن را همراه با طناب متصل به ، های خود با مشاهده بویه در روی آبصیادان برای بازیابی قفس. صید گاه است

 . (1شکل ) کنندصید را تخلیه می قفس باال کشیده و
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 گذاری گرگور در دریا نحوة استقرار و نشانه -8شکل 

 

یک از این  هر. شودمیو کف دریچه ورود ، که شامل: بدنهتشکیل شده است هر گرگور از سه قسمت مجزا 
و 9های شکل) کندسته شده و گرگور را کامل میدیگر بمحکم به یک ریسمان های نازك و وسیلةبهها قسمت

29) . 

  

 ساختمان یک گرگور سیمی و اجزای  -3شکل 

 گانه آنسه

قسمت های مختلف گرگورهای ساخته شده در یک کارگاه  -61شکل 

 گرگوربافی 
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د تا قسمتی از آن جدا شده و کننر را باز میهای کف گرگوبخشی از ریسمان تخلیه صید نیز معموالً  هنگامو 
با ریسمان محکم به بدنه  مجددا ً کف گرگور را، بعد از تخلیه. کنندی صید شده را از آن طریق خارج میهاماهی

 . اندازندمجدد به آب می بسته و آن را برای صید
 یا هاکشتی سایر، های جنوب کشوردر آب گیریماهیهای مختلف دلیل توسعه فعالیت به اخیر هایسال در

ا ر خسارات زیادی نمایندمی ها ی گوش گیر شناور استفادهمثل تور گیریماهی دیگر هایروش از که صیادانی
 خود هایقفس عالمتی گونه هیچ بدون به همین خاطر ماهیگیران سازند ومی ها واردقفس بویه هایطناب به
به یکدیگر وصل نموده ودر صید گاه مورد نظر به دریا  طناب و به فواصل معین هایمتوالی با رشته صورت به را

ه فادها را با استشخصی خود حدود موقعیت نصب قفسرب با استفاده از تجا بعضی از این ماهیگیران. کنندرها می
عی ینسبت به یک موقعیت یا عارضه طبو  هایا نسبی محل رها سازی قفس از بعضی عالئم مثل سمت حقیقی
ثل استفاده از های جدید مفناوریها با استفاده از بعضی دیگر از آن. رنداسپدر ساحل سنجیده و به خاطر می

 ،بازگشت مجدد به صیدگاه و هنگام ،کنندهای نصب شده خود را ثبت میمحل قفس، بیاهای موقعیتدستگاه
. آیندمیبرهای خود قفس در پی یافتن، ها ی خود در همان محدودهاز قفسو تخلیه صید  هابرای باز یابی قفس

اخه کوچک و چند شروش کار نیز به این صورت است که متناسب با عمق صیدگاه طنابی را به انتهای یک لنگر 
ر همان د به آرامی شناورو  سپس سر دیگر طناب را با دست گرفته، کنندکی( بسته و آن را به دریا رها می)چنگ

شوك ، به محض برخورد لنگر به قسمتی از طناب گرگورها و گیر کردن در آن. یدآت در میمحدوده به حرک
ها را به ماهیگیر محل قفس این شوك. آیدوارد می، نگر که یک سر آن در دست صیاد استخفیفی به طناب ل

ا را هبدین وسیله قفسسر طناب متصل به قفس نیز همراه با آن باال آمده و ، با باال کشیدن لنگر. دهدنشان می
 یا در یکدر همان محل  را مجدداًآنها قفس گرفتار در  زیانآبپس از تخلیه . کشندیکی بعد از دیگری باال می

ها در صورت مساعد بودن شرایط زمان سرکشی به قفس. کنندد با فاصله بیشتر به دریا رها میجدیموقعیت 
 . (22 شکل) جوی ممکن است بین سه تا پنج روز باشد

 

 
  وسیلة شناور نصب قفس بر بستر دریا به -66شکل 
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قود مف، دهدتقرار آنها را در دریا نشان میها ممکن است در اثر پاره شدن طناب متصل به بویه که محل اسقفس  بیشتر بدانید
ده وارد ش آبزیدر چنین وضعیتی قفس مفقود شده همچنان در زیر آب به صید خود ادامه داده و هر گونه . شوند

ماهی نیز پس از مدتی ، که ماهیان اسیر شده در قفس تخلیه نمی شوند از آنجا. ن را به دام می اندازدبه درون آ
. می گویند (Ghost fishing)این پدیده مخرب را اصطالحاً )صید اشباح . گرسنگی تلف می شوددر اثر تقال و 

رای ن امر بهمی. که قفس به پوسیده گی کامل برسدادامه خواهد داشت این وضعیت تا زمانی  که بدیهی است
یر افراد به صورت غ یا وسیلة بعضی از صیادانبهند و ای که استفاده نمی شویا کهنه تورهای گوش گیر پاره

 . مسئوالنه به دریا رها می شوند نیز صادق بوده و می تواند خسارات مشابهی را به بار آورد
 

 

 

 
 گرگور مفقود شده در دریا بر روی یک بستر مرجانی -62 شکل

 

 (Plastic Pots)های پالستیکی )قفس البستر( قفس
های منطقه سیستان و بلوچستان آنها در حدود سه دهه اخیر در آبهای صید که استفاده از نوعی دیگر از قفس
های در آب در گذشته ماهیگیران. های پالستیکی ویژه صید شاه میگو )البستر( استقفس، مرسوم شده است

از تورهای عمقی ثابت ، بریس و پسابندر، رمین، تنگ، کالت، های صیادی پزمو روستا منطقه چابهار وکنارك
 دام خساراتی که این ولی به دلیل مشکالت استفاده از آن و، کردندی صید شاه میگو استفاده میبراگوش گیر 

 اختهای پردها ی پالستیکیقفس به آزمایش شیالت ایران با کمک کارشناسان فنی خود، نمودبه صید وارد می
ترویج ه ب شود و نهایتاً برای صید سخت پوستان استفاده می های مختلفی از آنکه در سایر نقاط دنیا نیز نمونه

مل ن حگی و باز شدن و امکاقابلیت تا شوند، های مثبت مثل سبکیگیها به دلیل ویژقفساین . آن پرداخت
 گستردهاستقبال  با، ترین میزان صدمه وارده به صیدر کمتهم زمان تعداد زیادی از آنها در هر سفر و از همه مهم

 این گونه صید اختصاصیدرتعداد زیادی از ماهیگیران شاه میگو در مناطق یاد شده از آن  اکنونهمو  اجه شدمو
 (.21شکل )کنند استفاده می
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 . ( طعمه دانپ؛ ب( قفل یا بست؛ : الف( بدنه قفس)البستر(قفس ویژه صید شاه میگو اجزای یک  -69 شکل

 
فعالیت 
 کارگاهی

 بنادر صیادی که از، های جمهوری اسالمی ایرانربوط به دریای عمان در محدوده آببا استفاده از یک کپی نقشه م 
های عمده شاه میگو در سواحل جنوبی کشور مطرح هستند را مشخص گاهنام برده شده و به عنوان صیدآنها در باال 

این نقشه را می توانید با عنوان . محدوده آنها را با هاشور مشخص نماییدهای متری آب 8 -22نموده و اعماق 
  . در کارگاه آموزشگاه نصب نمایید «های اصلی شاه میگو در آبهای جمهوری اسالمی ایرانصیدگاه»

 
و و سایر صید شاه میگ هایی که برایفسانواع مختلف ق، با استفاده از اینترنت و مطالعه کتب و نشریات شیالتی  منزلکار در 

سخت پوستان مورداستفاده واقع می شوند را از نظر شکل و جنس شناسایی نموده و با تهیه تصویر از آنها گزارشی 
 . را به صورت پرده نگار برای ارایه در کالس تنظیم نمایید

 
 

 
همین  به. دام افتاده در آنها استها زنده بودن بیشتر ماهیان و یا سخت پوستان به یکی از مزایای صید با قفس

توانند یماهیگیران م، های زنده به ساحلوده و در صورت امکان انتقال ماهیدلیل کیفیت صید با قفس بسیار باال ب
امروزه در کشورهای اروپایی و آسیای . آنها را به قیمت باالتری نسبت به انواع غیر زنده به بازار عرضه نمایند

غذایی را که در مقابل ، کنندای دریایی را به مشتریان عرضه میهایی که غذاهز رستوراندر بسیاری ا، شرقی
 . رسانندتر به فروش مینند به بهایی گزافکزنده طبخ می زیانآبمشتری با 

 
 ؟استهایی برخوردار گییایی از نظر جنس بستر از چه ویژهای شاه میگو )البستر( در مناطق درزیستگاه-1  یق کنیدتحق

صورت بهکه های زنده را با قیمت همان ماهی تفاوت قیمت ماهیمحل سکونت خود روشی شهر فدر بازار ماهی -2
 ؟های زنده چند درصد بیشتر استاختالف قیمت برای گونه. مورد بررسی قرار دهیدشود عرضه میغیر زنده 
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ا
ل
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 (Hooped Nets)های حلقوی تله

عدادی تقاب یا اسکلت اصلی آنها را . باشندصورت مخروطی یا استوانه میهستند که به یه به نوعی قفسها شبتله
با بافته توری ها در فواصل مشخص به دنبال هم قرار گرفته و اطراف آن را حلقه. دهدفلزی تشکیل می حلقه
 . (21شکل ) پوشانندمی

 
 یک نمونه تله حلقوی با حلقه های متعدد و متوالی -64 شکل

 

ان ها یکسهای استوانه ای قطر حلقهاما در تله. شودها به ترتیب قطرشان کوچک میهای مخروطی حلقهبرای تله
کتبال شبیه به تور بسگیرد که با حلقه بدنه شکلی لقه بدنه یک حلقه کوچکتر قرار میدر حدفاصل دو ح. است

 .و قرار گرفتن آن در محوطه حلقه بعدی استبه داخل تله  زیآبدر واقع معبری برای ورود . دهدرا تشکیل می
وارد شده به محوطه درونی  آبزیانهرچه . این ساختار ممکن است به صورت چندین قیف متوالی تکرار شود

ها بیشتر برای صید ماهی و تله. ها بیشتر قطعی خواهد بود( بعدی بیشتر ورود کنند اسارت آنهای )قیفحلقه
نوع دیگری از . تند است مناسب هستند هایی که آب دارای جریان نسبتاًدر جا ودخانه ای و یاسخت پوستان ر

ای کم هها بیشتر در آبتله. های تونلی هستندورت نیم دایره ساخته شده است تلهها که حلقه اول آنها به صتله
در بعضی . گیردیان آب قرار میها به گونه ای است که دهانه ورودی در مقابل جرنصب آن. شوندعمق نصب می

 . (25شکل )شود وانب دهانه آن بافته یا دوخته میها دو دیواره توری در جبه درون آن زیانآبموارد برای هدایت 
 

 
  های جانبیتله تونلی ثابت با بال -65 شکل
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 واز طرفین دهانه  ، باید آن را به کمک ریسمانیبرای تثبیت تله و جلوگیری از تاثیر جریان آب و حرکت آن
توان از یبه داخل تله م زیانآببرای جلب بهتر . دکرشود بسته و محکم هایی که بر بستر کوبیده میبه پایهانتها 

  .شوده در داخل محوطه میانی آویخته میک ی استفاده نمودطعمه مناسب
 

 های صیدها و تلهانواعی از قفس

 ردیف
 نام قفس یا تله صید

 تصویر صید هدف
 انگلیسی فارسی

 گرگور 2
POT (WIRE 

BASKET)- 
و  زیکفهای انواع ماهی

 ایصخره

 

1 

قفس 
یژه و پالستیکی

صید شاه میگو 
 )البستر(

Plastic Pot for 

Spiny Lobster 
 شاه میگو )البستر(

 

 Hooped Nets های حلقویتله 1
انواعی از ماهی و سخت 

 ایوستان رودخانهپ

 

 Fyke Net های تونلیتله 1
 انواعی از ماهی و 

 ایوستان رودخانهپسخت
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 ارزشیابی مرحله ای

 

 مراحل کاری ردیف
شرایط کار 
)ابراز، مواد، 

 تجهیزات، مکان(
 نتایج ممکن

 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

2 

کار با ابزارهای 
ماهیگیری 
 ساحلی،

های ها و تلهقفس
 صید

 تجهیزات:ابزار و 

و  مکان: کالس
 کارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

 ،مشتا، های پرهکاربرد و مکانیسم صید دام
های جل ساردین و انواع قفس و تله

 خصاتمشآبزیان، را درصید انواع  ماهیگیری
های هدف صید محل استفاده از آنها و گونه

با این ادوات را بشناسد و ساختار آنها را 
 .تشریح نماید

1 

 سطح انتظاردر 

 ،مشتا، های پرهکاربرد و مکانیسم صید دام
های جل ساردین و انواع قفس و تله

آبزیان بشناسد و را درصید انواع  ماهیگیری
های هدف صید با این ادوات را توضیح گونه
 . دهد

1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

جل ساردین و انواع قفس ، مشتا، های پرهدام
 آبزیانصید انواع  را در ماهیگیریهای و تله

 بشناسد.
2 

  



 های ماهیگیریروش 

 63 

 هاماهیگیری با انواع رشته قالب

های در این روش بر خالف روش. شده است در دنیا شناخته گیریماهی قدیمی هایقالب به عنوان یکی از روش
در  قالب با هر؛ ی را در یک نوبت صید نمایدهمرسوم صید با تور که قادر است تعداد قابل توجهی از انواع ما

صید با قالب متکی . هر نوبت قالب اندازی صید نمود توان یک ماهی را درتنها می، صورت موفق بودن عملیات
 . (28شکل) باشدناسب برای جلب ماهی به طرف آن میبر استفاده از طعمه م

 

 
 برای جلب و صیدماهی گوشتخوارنحوه طعمه زدن به قالب با استفاده از یک قطعه میگو  -61شکل

 

 ورتص این غیر در. دارد وجود قالب با آن گرفتن امکان نماید طعمه بلعیدن به مبادرت ماهی که صورتی در تنها
 . (24شکل ) بود نخواهد موفق گیریماهی عملیات

 

  
 نحوه اسارت ماهی با قالب معمولی و سه شاخه -67 شکل

 

نمود؟ برای توان آنها را صید شناسید که با قالب میمی ای منطقه زندگی خودههایی از ماهی را در آبچه گونه  یق کنیدتحق
های دیگری توان از طعمهدهند؟ بنظر شما میوع طعمه ای مورد استفاده قرار میها چه نصید هریک از این گونه

 . گذاریدبها تهیه نموده و در کالس با سایر دوستان خود به بحث استفاده نمود؟ لیستی از این طعمهبرای صید آنها 
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 های مختلف صید با قالبروش

صید با قالب بسته به هدف صید و موقعیت صیدگاه و همچنین عادات رفتاری گونه هدف متفاوت بوده و متناسب 
 . نمایدو ملزومات آن نیز تغییر می اندازه و مقاومت نخ، با این نکات نوع قالب

 :زیر اشاره داشت مواردتوان به ترین روش های صید با قالب میاز مهم

 (Hand Line)های دستی قالب
های ماهیگیری روش ءو جزشوند محسوب می ماهیگیریترین روش استفاده از قالب برای های دستی سادهقالب

 . غیر فعال یا انتظاری محسوب می شود

 
 صید تفریحی با استفاده از قالب های دستی -68 شکل

سس ، هامور، شانک ماهیان، و یا نزدیک به کف مثل شوریده کف زیهای صید ماهیدر این روش هدف بیشتر 
. دوشو نگهداری می نخ به دور یک قرقره جمع، در زمان عدم استفاده از قالب. کپور و آزاد ماهیان است، ماهیان

در  یک یا چند قالب، از آن باالتر به یک وزنه سربی و به فاصله کمی خانتهای نگونه ای است که ساختار آن به
ا با هدف ی این روش بیشتر برای تامین غذا و. با رشته نخ های کوتاه تر به نخ اصلی متصل است، اندازه مورد نظر

های بکار برده شده بر روی هر رشته نخ زیاد اما اگر تعداد قالب. (21شکل )صید تفریحی بکار برده می شود 
 . (29شکل ) برداری نمودن روش بهرهایتوان در مقیاس تجاری نیز از می، باشد

 
  صید تجاری با استفاده از قالب های دستی انبوه -63 شکل
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در صورتی که هدف صید گونه مشخصی از . برای جلب ماهی به سمت قالب باید از طعمه مناسب استفاده نمود
  .جلب و صید آن تهیه شودمی بایست از رژیم غذایی آن اطالع کافی داشت تا طعمه مناسب برای ، ماهی باشد

 
 ؟سمت آن جلب نمی شوند نسبت به قالب و طعمه تمایلی نشان نداده و به هاچرا بعضی از ماهی  فکر کنید

 
 

اقتصادی ارزش  باهای ماهیبرخی های گوشت د بهتر است از تکهگوشت خوار هستنهایی که برای گونه مثالً
 . (19شکل ) آنشوی استفاده نمودیا میگوهای ریز و ، مثل ساردینکمتر 

 

 
 های گوشتخوارهای گوشتی برای صید ماهیاستفاده از طعمه -21 شکل

 
ی نموده و راجع به رژیم شناسای شوند راهای منطقه شما یافت میهای گوشت خوار را که در آبپنج نمونه از گونه  یق کنیدتحق

  .ه نماییدصورت پرده نگار به کالس ارائ تحقیق خود را بهنتایج . ها بررسی الزم را به عمل آوریدغذایی آن
 
 

 

 

 (Pole & Line)قالب و دسته 
ست در د با این تفاوت که ابتدای قالب به جای آنکه مستقیماً، های دستی دارداین روش شباهت زیادی به قالب

فاده نیا استروش در نقاط مختلف دهای متنوعی از این نمونه. صیاد باشد به انتهای یک چوب دستی متصل است
و در مقیاس تجاری بکار گرفته  بعضی برای صید تفریحی و ورزشی و انواعی از آن برای صید انبوه. شودمی
ا ههیزات اضافی بکار برده شده در آنشکل قالب و تج، ضخامت نخ، اختالف آنها بیشتر در جنس دسته. شوندمی
 . است

دن برای پی بر. نمایندمیهای دستی معمولی را به یک چوب دستی متصل قالب ابتدای نخ در نمونه سنتی آن
کوچک بویه یک عدد ؛ گرفتار شدن آن به حضور ماهی و جلب شدن آن به سوی طعمه متصل به قالب و احیاناً
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 ییک قالب با چوب دستی که مناسب برا عمالً و ها به نخ اصلی متصل کننداز قالبکمی باالتر نیز با فاصله
و  گیریماهیهای لوازم آن که در فروشگاه های پیشرفتهدر نمونه. شودرزشی است ساخته میصید تفریحی و و

باشد و در نزدیک دسته واد بسیار محکم و قابل انعطاف میجنس چوب دستی از م، شوندیا ورزشی عرضه می
 . (12شکل )برای جمع آوری و رها سازی نخ تعبیه شده است نیز وینچ کوچکی 

، وندشع تون ماهیان درشت بکار گرفته میهای سطح زی درشت مثل انوابرای صید تجاری گونه هایی کهدر نمونه
رشته نخ نیز از . شودانتخاب می خیزران( )معموالًاز جنس چوب محکم و با قابلیت انعطاف باال  دسته معموالً

ش های وارده از طرف ماهی به دام افتاده مقاوم های نازك و قوی که در مقابل تنهای سنتتیک یا طنابنمونه
 . شودانتخاب می، است

 

 
 ورزشی با استفاده از قالب و دسته –صید تفریحی  -26 شکل

 

هاجرت م های فرا ساحلی که محل تجمع وو در آب گیریکشتی های خاص ماهیاستفاده از با  ها صرفاًاین قالب
در محل حضور گله ماهی به صورت پی در  گیریعملیات ماهیاز آنجایی که . شوندتون ماهیان است استفاده می

مورد های قالب؛ از دهان ماهی وجود ندارد گیرد و فرصتی برای رها ساختن قالبصورت می پی و ال ینقطع
اهی را از دهان م قالببا یک شوك سریع بتوان پس از افتادن ماهی بر روی عرشه  اشندتاخار باستفاده باید فاقد 

 . به آب پرتاب نمود مجدداً آزاد نموده و برای صید بعدی
 

 های زیر پاسخ دهید:فیلم صید تون ماهیان با روش قالب و دسته را مشاهده نمایید و به سوال  نمایش فیلم
 زنند؟چرا در این روش به قالب طعمه نمی 

  شود؟پاشیده میفواره افقی به دریا آب به صورت  گیریماهیچرا از کناره های کشتی 

 کنند؟ماهی موتورهای کشتی را خاموش می چرا در هنگام نزدیک شدن کشتی به گله 
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 شکل های هدف گونه نوع روش صید با قالب ردیف

2 
 قالب دستی

Hand Line 

شانک ، شوریده :زیکفانواع ماهیان 
، سس ماهیان، هامور ماهیان، ماهیان

  ... کپور دریایی و معمولی و

 

1 
 قالب و دسته

Pole & Line 
سطح زی درشت مثل انواع  هایماهی

 نیزه ماهیان، هاتون ماهی

 

  

1 
 های کششیقالب

Troll Lines 
؛ زی شکارچیهای سطحانواع ماهی
 کوتر، تون ماهیان درشت، شیر ماهی

 

1 

 های طویلرشته قالب
Long Lines 
های الف( رشته قالب
 طویل شناور

Drift Longline 
های طویل ب( رشته قالب
 عمقی

Bottom Longline 

؛ زی شکارچیهای سطحانواع ماهی
کوسه ، تون ماهیان درشت، شیر ماهی

گوشت  کف زیهای ...، انواع ماهی و
مثل شوریده، سنگسر، هامور،  خوار

 شانک ماهیان و ... 

 
 الف

 
 ب
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تفاده از روش قالب و دسته ها را با اسصورت انبوه تون ماهی که در مقیاس تجاری و به گیریماهیهای در کشتی  بیشتر بدانید
تقر گیرانی که روی عرشه مستی و کاهش دید آنها نسبت به ماهیبرای جلب گله ماهی به طرف کش؛ کنندصید می

وی آن پاش رهای آب تی نصب شده که به فواصل معین دوشیک سیستم لوله کشی در اطراف بدنه کش، هستند
ستم وشن نموده وسیهای آب رسان را رپمپ، شوده کشتی به سمت گله ماهی نزدیک میزمانی ک. تعبیه شده است

هم زمان از مخازنی که روی عرشه قرار دارند و در آنها ماهی ساردین به صورت زنده به . شودآب پاش فعال می
مر سبب این ا. نمایندان گله پرتاب میستی مقداری ماهی به میبا استفاده از تورهای د؛ شودداری میعنوان طعمه نگه

در  ،های بزرگ مثل تون ماهیان تصور نمایند که گله بزرگی از غذای مورد نظرشان یعنی ساردینشود تا ماهیمی
در . دگردنو حریصانه به دنبال شکار آنها میآن محدوده تجمع یافته 

الی هبدر الزمان همه و این میان صیادان از فرصت استفاده نمود
های خود را به میان گله قالب، عملیات پخش طعمه و پاشش آب

شان طعمه مورد نظرنیز پرتاب نموده و ماهی تون به تصور اینکه قالب 
به محض گیر افتادن ماهی در . افتدآن را بلعیده و به دام می، است
 نموده وبا یکماهی را از آب خارج ، صیاد با بلند نمودن دسته، قالب

. سازدر خود و روی عرشه رها میحرکت سریع آن را به پشت س
اف کشتی متفرق تا مادامی که گله تون از اطر گیریماهیعملیات 

 . یابدنشده است ادامه می
 

 

 

  (Long Lines)های طویل رشته قالب

این . شود)انتظاری( محسوب مییری غیر فعال گهای ماهیجزو روش های طویلبا رشته قالب گیریماهیروش 
 (Eco-friendly)های بسیار با صرفه در مصرف سوخت و مناسب برای محیط زیست عنوان یکی از روشروش به 

این روش قابلیت انتخاب گونه و حتی اندازه مناسب برای ، هایی مثل ترالدر مقایسه با روش. شناخته شده است
ی هازیادی قالب برای صید انواع ماهی زمان از تعداداستفاده همهای این روش یکی از ویژگی. صید را دارد

های هدف صید به سمت قالب باید در این روش برای جلب گونه. های مختلف آب دریا استگوشتخوار در الیه
 هایهای سطح زی درشت مثل انواع گونهبیشترین هدف صید در این روش ماهی. از طعمه مناسب استفاده شود

 . (11شکل )باشد های سطح زی میکوسه و نیزه ماهیان، تون
 

 
  النگ الین شناورسطحی  -22 شکل
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این  بسته به. گیرندنیز مورد استفاده قرار می کف زیهای ها برای صید گونههایی از این نوع قالبالبته نمونه
های آبی دریا مهاجرت آن در کدام قسمت از الیه و یا مسیر شته باشدکه صید هدف در چه عمقی انتشار دا

را  آن ،وابستهو دیگر ملحقات  هاشناوری رشته طناب حامل قالب توان با تغییر در میزان سنگینی یامی؛ است
و از چند صد ها زیاد نیست شناورهای سنتی که طول رشته قالب در. در عمق مورد نظر تنظیم و مستقر نمود

، ها به طناب اصلیاتصال طناب قالب، هاشامل طعمه زدن قالب؛ عملیات صید کلیه، کندمیمتر بیشتر تجاوز ن
بیشتر به صورت دستی انجام ، آوری آنها در خاتمه عملیات صیدرهاسازی رشته قالب به دریا و در نهایت جمع

 ،رسدکیلومتر میزیاد است و به چندین  اما در شناورهای مدرن صنعتی که طول رشته قالب بسیار. شودمی
رهاسازی  آوری وای جمعهای مناسب بروجود وینچ (.11شکل ) گیردصورت میبیشتر عملیات به صورت مکانیزه 

بسته به . (11)شکل ها به طعمه از جمله این امکانات استدستگاه طعمه زنی برای تجهیز قالب، طناب اصلی
 تیم رابطه بین وزن رشته قالب و تجهیزاتوان با تنظمی، زی باشدو یا سطح زیکفاینکه هدف صید ماهیان 

ته استقرار رش گذاری و یاها و شناورهایی که در طول آن برای نشانهمتصل به آن نسبت به محاسبه تعداد بویه
  عمل آورد.محاسبه الزم را بهدر عمق مورد نظر  رشته قالبموقعیت  و ،شوندطناب اصلی بسته می

 

 
 

 وینچ طناب -2ریل هدایت کننده طناب  -6، های طویل )النگ الینر(_ماهیگیری ویژه صید با رشته قالبکشتی  -29شکل 

محل استقرار قرقره برای رها کردن طناب قالب به  -5های طناب داری قرقرهمحل نگه -4قرقره طناب پیچ)قابل جدا شدن(  -9

  طعمه زن اتوماتیک -7دستگاه طعمه خرد کن  -1دریا 
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 زی درشت های سطحصنعتی النگ الینر ویژه صید ماهی گیریماهیکشتی  -24 شکل

 های صید شدهماهیها و آوری رشته قالبمرحله جمع -ب، مرحله قالب ریزی -الف

 

 های طویلانواع رشته قالب

طویل های رشته قالب؛ )النگ الین( در دوگروه عمده های طویلرشته قالب، بسته به ساختار و روش عملیات
در هر یک  قابل تقسیم هستند. (Bottom Set Longline)های عمقی و رشته قالب Drift Longline) (سطحی

 وه اصلیهای فرعی دیگری در مورد دو گرتقسیم بندی، بسته به عمق محل قرار گرفتن طناب، از این دو روش
 (Bottom Verticalنزدیک به کف  وهای عمود مثل رشته قالب؛ توان اعمال نمودنام برده شده در باال می

Longline ( های عمودیو رشته قالب) Vertical Long Line (  گیردطناب اصلی به صورت عمودی قرار میکه . 
 

مواد ، ویلهای طهای صید با انواع رشته قالبهای فنی مربوط به روشاز اینترنت و مطالعه کتب و گزارشبا استفاده   منزلکار در 
ها را شناسایی نموده و در دفتر کار خود ثبت و لیست برده شده در ساخت این رشته قالب مختلف به کارو مصالح 

 . نمایید
 

 

 
 که با فواصلی های متعدد اصلی به صورت افقی و به کمک بویهطناب  ،در این نمونه :های سطحیرشته قالب

. گیردسطحی و یا نزدیک به سطح قرار می هایالیهوتاه با آن ارتباط دارند در های طناب کوبا رشته معین
که با طول متناسب با عمق مورد ، Branchlines(Snoods or Gangions))های فرعیها نیز به واسطه طنابقالب

ناب طهای متصل به بویه بلند تر انتخاب شوند هرچقدر طناب. نظر آماده شده اند به طناب اصلی مرتبط هستند
ای هناب اصلی نسبت به سطح آب در الیههای سطحی اگر طدر رشته قالب. گیردتری قرار میاصلی در عمق بیش

ن دو دسته از ای هر. شودهای پالژیک نیز از آنها نام برده میی قرار گیرد تحت عنوان رشته قالبترعمقی پایین
ا ها از یک سر بتنها ارتباط آن زیرا. شوندهای شناور شناخته میعنوان النگ الینهای سطحی به نوع رشته قالب
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سر دیگر با یک بویه بزرگ و شناور مرتبط است که آن  و؛ باشدت که خود نیز بر روی آب شناور میکشتی اس
طول طناب اصلی بسته به اندازه و امکانات شناور حتی ممکن است به . هم شناور و بر روی آب متحرك است

زیرا امکان  ،های فرعی نباید از نصف فاصله بین دو طناب بیشتر باشدطول رشته طناب. کیلومتر نیز برسد هاده
 . (15شکل )وجود دارد  ها به هنگام اسیر شدن ماهیدر هم پیچیدن آن

 

 
 های فرعی متصل به قالب رشته قالب های طویل شناور و طناب -25 شکل

 
فعالیت 
 کارگاهی

ای هبین مصالح بکار برده شده با بویه وزن با رعایت نسبتیک نمونه رشته قالب طویل شناور را طراحی نموده و  
 . امکان شناور شدن آن را در آب مورد بررسی قرار دهید ،مورد استفاده در آن

 
 

ی هاده و با استفاده از لنگر یا وزنهبه صورت ثابت بو رشته قالبنوع از این  :های طویل عمقیرشته قالب
 . رددگشوند بر روی بستر دریا تثبیت میسر طناب اصلی رشته قالب بسته می سنگین که به دو نسبتاً 

واخت اگر بستر دریا صاف و یکن. ممکن است طناب اصلی روی کف و یا باالتر از آن قرار گیرد ،بسته به نوع بستر
اما در مناطق . توان رشته قالب را به گونه ای طراحی نمود که طناب اصلی نیز بر بستر قرار گیردمی، باشد
ها و احتمال دن در البالی صخره ها و یا مرجانطناب اصلی به منظور جلوگیری از گیر کر ،ای و یا مرجانیصخره

 ها با فاصلههای فرعی متصل به قالبگیرد که طناب اصلی و رشتهای صورت میگونهطراحی به، پاره شدن آن
توان با استفاده از بویه و یا وزنه به صورت عمود به سطح نیز میهای فرعی را رشته. مناسب از بستر قرار گیرند

  (.18شکل ) آب و یا عمود بر بستر قرار داد
 

طویل شناور و  ایه، اختالف بین رشته قالبای و اینترنتبا استفاده از نتایج تحقیق خود از منابع مختلف کتابخانه  بحث کالسی
. سپس هر بحث قرار داده و موارد اختالف اساسی در آنها را لیست نماییدهای کاری خود مورد عمقی را در گروه

  .بندی و در قالب یک گزارش ارائه فرماییدها مقایسه نموده و نتایج کلی را جمعهای خود را با سایر گروهگروه یافته
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 ب

  ب(چند قالب، الف(یک قالب. ساختار دو نمونه رشته قالب طویل عمقی ثابت نزدیک به کف -21 شکل

بویه راهنما  -8طناب بویه  -7هرزگرد -1قالب  -5سیم قالب  -4طناب سیمی روکش دار  -9طناب فرعی  -2طناب اصلی  -6

 وزنه اضافه -64لنگر  -69بویه رادیویی)رادیو بیکن(  -62چراغ راهنما  -66پرچم راهنما  -61بویه های شناور  -3

 

  

 و اجزای آنها  رشته قالب عمقیدو نوع  -27 شکل

 

  (Troll Lines)کششیهای رشته قالب
های صید با یکی دیگر از روش، که در سواحل جنوبی کشور با نام محلی زانه معروف استهای کششی قالب
، انواع تون ماهیان، های سطح زی شکارچی مثل کوترهدف صید در این روش ماهی. شودمحسوب میقالب 
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، هیچ نوع طعمه طبیعی در این روش برای جلب ماهی به سمت قالب. لیت و نیزه ماهی استگا، شیر ماهی
ا ی میله یا ساقه قالب مجهز به یک صفحه براق فلزی از جنس استینلس استیل و در عوض. شوداستفاده نمی

 نمایندمستور مین پیچیده شده و قالب را های رنگی است که محکم به دور آپوشیده از تعدادی رشته الیاف
 . نامندمی (Lure)های مزین را این نوع قالب (.11شکل )
 

 

  

 کششی)ترولینگ( های قالب با روش ماهی گیری در استفاده برای مصنوعی طعمه با قالب نمونه چند -28 شکل

 
سیم پیانو  مثل، (Cast)به یک سیم فلزی مقاوم و ضد زنگ  (Eye) قالب از ناحیه انتهایی یعنی در محل چشم

رشته  یک سر. شودقوی پیچیده می کوچک و (Swivel)سر دیگر سیم نیز به حلقه یک هرزگرد . شودبسته می
تفاده اس. بندندستونی در شناور میدیرك یا حلقه دیگر هرز گرد گره زده شده و سر دیگر آن را به  نخ اصلی به

 در غیر این صورت قالب به عمق آب فرو رفته و؛ اشدبایست در حین حرکت قایق بمی از این نوع قالب الزاماً
در حرکت نیز سرعت شناور نباید در آن حد زیاد . دهندنوع واکنشی نسبت به آن نشان نمی ها نیزهیچماهی
ر بطوسرعت متوسط شناور بسته به هدف صید دارد اما . ها تجاوز نمایدد که از سرعت متوسط شنای ماهیباش

 . (19شکل ) نات است 1-1متوسط 
ز ا؛ فعال یا ثابت هستندغیر های صیدهای دستی و النگ الین که جزو روشهای کششی بر خالف قالبقالب

از آنجایی . های دستی ساده استما ساختار آن مثل قالبا. های ماهی گیری فعال محسوب می شودزمره روش
ی هاوری یا لنج مناسب است جزو روشموتهای کششی مستلزم در اختیار داشتن قایق قالب به کارگیریکه 
های توان در کنار سایر روشالبته باید اشاره نمود که این روش را می. شودمحسوب میگیری سرمایه برماهی
 مثالً  .شوند نیز بکار بردها تجهیز مینوع قالب که برای استفاده از اینگیری وبا استفاده از شناورهای خاص ماهی

ه توانند در زمانی کمی، کنندیا گوش گیر برای صید استفاده می گیری که از تورهای ترال وهای ماهیموتور لنج
 . های کششی برای صید استفاده نماینداز قالبتا زمان رسیدن به صیدگاه گاه هستند عازم صید
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 های کششی )ترولینگ(صید با قالب -23 شکل

 

های دستی را که میله قالب در غالف سربی قرار نمونه ای از قالبیادی جنوب کشور های صدر بعضی از روستا
صیاد با پرتاب و کشیدن سریع قالب . برندمیدر زمان حضور انبوه گله تون ماهیان در صیدگاه ها به کار ، گرفته

 عیخود به نو؛ معروف است "هداگ"این روش که به نام محلی . کندنسبت به صید ماهی اقدام می، در میان گله
های میلی متر و یا نخ 1-1حکم به قطر از وایرهای م نخ اصلی را معموالً. شودهای کششی محسوب میجزو قالب

طول نخ نیز بین . کنندب میمیلی متر انتخا 2-5/2های پلی آمید مونوفیالمنت با قطر مصنوعی ضخیم مثل نخ
ر د؛ های کششی تجهیز شده اندا قالبه صورت اختصاصی برای صید بشناورهایی که ب. متر است 259 -159

ها از پایه بوسیله یک لوال به دکل متصل این دیرك. )بازو( برخوردار هستند طرفین دکل اصلی از دو دیرك بلند
در موقع رفتن به صیدگاه . کنندها را به موازات دکل جمع میرگاه بازودر زمان خاتمه صید و ورود به بند. هستند

-28 شکل، گیرندا شیب دار در طرفین قایق قرار میاین بازوها باز شده و به صورت افقی ی و شروع عملیات نیز
رشته  هر. ها وصل استهای متصل به قالبیک قرقره برای عبور رشته نخ، بر روی هر بازو به فواصل معین. 2

و مقابل بازوها نصب است  های هدایت کننده دیگری که بر روی یک پایه در قایققالب در شناور توسط قرقره
کوتاه که به داخل  های اصلی با کمک یک نخ نسبتاًهر یک از نخ. شوندهای طناب جمع کن وصل میبه وینچ

 شود نخ متصل بهی که ماهی صید میدر زمان. شناور بسته شده است قابل دسترسی برای باال کشیدن است
ند کنقرار داده و شروع به کشیدن آن میر روی قرقره وینچ همان رشته را به داخل کشیده و نخ اصلی قالب را ب

 . تا زمانی که به ماهی دسترسی یافته و آن را بر روی عرشه منتقل نمایند
قالب در حین حرکت قایق به دنبال ابتدا رشته قالب را به آب رها نموده تا ، گیریدر موقع شروع عملیات ماهی

می ک فاصله در نزدیکی سطح آب یا باباال آمده و امتداد نخ متصل به آن در در این مرحله قالب . ودکشیده شآن 
شروع به چرخش و ، در حین کشیده شدن قالب به دلیل ضمایم متصل به آن. شودکشیده میاز آن پایینتر 

ماهیان شکارچی جستجوگر در توجه د و سبب کنجکاوی و جلب اینممیایجاد تالطم در مسیر حرکت خود 
تداعی یک طعمه در حال ؛ قالب و ضمایم آن، با نزدیک شدن ماهی شکارچی. شودمیقایق مونی های پیراآب

در  خار آنطعمه مصنوعی  قالب وبا بلعیدن . نمایدبلعیدن آن میتعقیب و فرار را برای آن نموده و سعی در 
در ابتدای محل اتصال نخ به با مشاهده عالیم هشدار دهنده که . اندازدو آن را به دام می گیر کرده دهان ماهی

با کشیدن نخ به سمت  سرعت شناور را تا حد امکان پایین آورده و ماهی رابال فاصله ، قایق نصب شده است
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های کششی استفاده از قالب. گویندمی (Trolling)ها را ترولینگ عملیات صید با این قالب. نمایندقایق صید می
تجربه نشان . شودی قالب و طعمه بهتر است انجام میی نسبت به ردیابفقط در ساعات روز که قدرت دید ماه

 . داده است که در ساعات اولیه بامداد و غروب بهترین راندمان صید را این روش دارد
 

 بندند؟به قالب نمی چرا رشته نخ را مستقیماً، کششی هایقالب با صید روش در  یق کنیدتحق

 
 

لیت های کششی قاببا رشته قالب، ها نام برده شده استلق به دریای خزر که در زیر از آنهای متعگونهکدام یک از   بحث کالسی
کپور دریایی –صید دارند؟ در صورت مثبت یا منفی بودن پاسخ خود دالیل آن را بنویسید و به بحث بگذارید: کفال 

 ماهی کولی -تاس ماهی  –ماهی سفید  –کیلکا  -ازون برون –
 

 

 
فعالیت 
 کارگاهی

با استفاده از امکانات موجود در کارگاه یک دستگاه قالب کششی ساخته و برای آن یک گره شاخص هشدار دهنده  
ا ههایی از این شاخصخود نیز می توانید نمونهاز صیادان محلی در منطقه . صید نیزطراحی و مورد آزمایش قرار دهید

 . کنند الگو گرفته و تمرین نماییداده روی نخ اصلی ایجاد میهای سرا که با استفاده از ایجاد گره
  

 

  Jigging) (های سوزنیماهیگیری با قالب

ها ساختاری آن. ها نداردتی به آنهای معمولی بوده وشباهمتفاوت از قالب از نظر ساختار کامالًهای سوزنی قالب
های تیز احاطه نموده است دیده صفحه گرد که محیط آنها را سوزن 2-1یک سر آندوکی شکل دارندکه در 

صفحات گرد سوزن دار در بخش . نمایدی بدنه یک محورفلزی محکم عبور میاز بخش میان (.19شکل ) شودمی
شده های سوزنی در یک سر محور ثابت لقهح. نمایدان آنها عبور میمرکزی سوراخی دارند که محور فلزی از می

خ به آن هایی است که محل اتصال نیک یا دو سر محور نیز دارای حلقه. گیردو بدنه نیز روی آنها قرار می
با  «که به اشکال ماهی یا میگو وبعضا ممکن است، از جنس پالستیک و رنگی است»بدنه که معموالً . باشدمی

خاصیت فسفر سانس نیز ساخته شده باشد تا توجه اسکویید 
ها در ساعات صید با این قالب. را در آب به خود جلب نماید
اد )قبل از طلوع آفتاب( انجام شب و از ابتدای غروب تا بامد

انجام عملیات صید همراه با استفاده از نور چراغ برای . شودمی
ها موجوداتی یدسکویا. جلب اسکویید به طرف شناور است

به سمت منابع نور توجهشان هستند که نور دوست بوده و 
نخ متصل به یک یا چند ، در روش صید دستی. شودجلب می

قالب را از کناره قایق به صورت عمودی در آب قرار داده و با 
مبادرت به جلب و صید اسکویید  باال و پایین کشیدن آن

 . کنندمی
 

قالب سوزنی )جیگ( ویژه صید سرپایان  -91شکل 

 )اسکویید(
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ی قالب که از روی قرقره آن رد های مخصوص که نخ متصل به تعداد زیاداز وینچ استفادهدر روش مکانیزه 
وینچ به طور اتو ماتیک رشته قالب را روی قرقره به حرکت در آورده و در صورت صید آن . شود مرسوم استمی

م به طور مداوماشین  عمل صید با این. اندازدکه در جلوی دستگاه قرار دارد می را بر روی یک صفحه مشبک تور
 (.12شکل ) واند ادامه داشته باشدتتا پایان شب می

 

 
 دستگاه اتوماتیک صید اسکویید به روش جیگینگ -96 شکل

 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 
های با قالب کار

 ماهیگیری
 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

های ماهیگیری های صید با قالبانواع روش
و مشخصات، اجزا و کاربرد آنها را به طور 

 کامل بداند. 
1 

 سطح انتظاردر 
 ماهیگیری هایقالبهای صید با انواع روش

کاربرد وتفاوت آنها را به صورت کامل  و
 . بداند

1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

های ماهیگیری های صید با قالبانواع روش
 رابداند ولی اختالف آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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 گیرماهیگیری با انواع تورهای گوش

تجهیز به یک سری از ابزارهای جانبی متشکل از یک دیواره ساده مشبک توری هستند که با ، گیرتورهای گوش
 ضی از سخت پوستانو گاه بع وزنه و بویه به صورت یک قاب در آمده و برای صید انواع مختلف ماهی، مثل طناب

های متفاوتی از های تور و موقعیت محل استقرار آنها قادرند اندازهبسته به اندازه چشمه. شوندبه کار برده می
ها در آب به گونه ای است که دیواره آن عمود بر بستر دریا قرار گرفته ار آننحوه استقر. دازندها را به دام انماهی

های تور باعث گیر کردن ها برای عبور از میان چشمهتالش ماهی. کندرا در مسیر عبور ماهیان ایجاد میو سدی 
 هایاده در اکوسیستمر خود قابل استفاین تورها بسته به اندازه و ساختا. افتندآنها در تور شده و به دام می

 . (11شکل ) باشندها میدریا و اقیانوس، دریاچه، اعم از رودخانه، مختلف آبی
 

 
 گیرعملیات ماهیگیری با تور گوش -92 شکل

ار سختی کار با آنها بویژه با تورهای بسی، ها )صید انتظاری(توان به غیر فعال بودن آناز معایب این شیوه صید می
به دام افتاده در هنگام جمع آوری  زیانآبصدمه دیدن بعضی از ، رسدبه چندین کیلومتر میبزرگ که طول آنها 

ها رخورد شناورها ی عبوری از روی آندر مواقع طوفانی و یا ب تورصید و باالخره امکان خسارت و از دست دادن 
 . است

 

علت  مانظر شه؟ بکنندطعمه خود را شکار می، های تور مانندشناسید که با ایجاد شبکهوران را میدام گروه از جانک  فکر کنید
 های ساخته شده توسط این جانوران ناشی از چیست؟به دام افتادن طعمه در شبکه

 
 

 گیر انواع تورهای گوش 

ه توان بمی، های مختلف منابع آبیاستقرار آن در الیهو موقعیت محل گیر را متناسب با ساختار تورهای گوش
 سه گروه عمده زیر تقسیم نمود:

 گیر سطحی شناورتورهای گوش 
 گیر عمقی ثابت تورهای گوش 
 گیر سه الیه یا ترامل نت تورهای گوش 
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ایج نت ؟کنندیک منطقه به صورت ثابت زندگی می های ماهی سطح زی هستند؟ آیا آنها درچرا بعضی از گونه  یق کنیدتحق
 . ه دهیدئیسید و به کالس اراوتحقیق خود را بن

 
 

 شناور  سطحیگیرهای گوشتور

م در مناطق دریایی های بزرگ و عمیق و ههم قابلیت استفاده در رودخانه، این دسته از تورها بسته به طول خود
گونه های مهاجر و بیشتر آنهایی که به صورت گله ای تجمع ، صید با این تورهاهدف . ها را دارندو حتی اقیانوس

در اروند رود های رودخانه ای آن که در منطقه جنوب استان خوزستان و بیشتر نمونه. استکنند کت میو حر
. شوندمی)آنادرم( مثل صبور بکار گرفته های مهاجر رودخانه ای برای صید ماهی، شوندو کارون استفاده می

ایی در مناطق دری، هایی هستند کهوند آنشر مقیاس وسیع و انبوه استفاده میانواع دیگر از این دسته تورها که د
های تون و شیه تون )شیر و هدف صید با آنها بیشتر گونه. شوندج فار س و دریای عمان استفاده میمثل خلی

ه در این نوع از تورها های سطح زی نیز به صورت پراکندهسایر گون. قباد( و انواعی از گیش ماهیان درشت است
های دریایی اما نمونه. طولی در حدود یک صد متر یا کمی بیشتر دارند، های رودخانه اینهنمو. افتندبه دام می

 .سدرها کیلومتر نیز میشده و طولشان گاهی به بیش از ده ها طاقه تور است که به دنبال هم وصلمتشکل از ده
های جنوب کشور استفاده از همین نوع در آب گیریماهیغالب ترین روش ، توان اذعان نمود کهبه جرأت می

گ ش، انواع تون ماهیان، کانادا و نروژ برای صید آزاد ماهیان، آمریکا، در سایر کشورهای دنیا مثل ژاپن. تور است
ت یکی از معضال. کننددیگر استفاده وسیع می هاینیز از این روش در کنار سایر روشماهیان و حتی اسکوئید 

مثل الك ؛ های در معرض خطرگونهو مرگ امکان به دام افتادن ، زیست محیطی برای استفاده از این نوع تور
های مدافع محیط زیست دریایی در به همین دلیل سازمان. ها و سایر پستانداران دریایی استدلفین، هاپشت
ها را به جوامع شیالتی کشورهای ر جهت محدود نمودن استفاده از آنهایی دتوصیه های اخیرطی سال، جهان

 . (11)شکل اندفعال در امر صید با این نوع تور نموده
 

  

 ها و پستانداران دریایی ک پشتگیر بر صید الاثرات نامطلوب تورهای گوش -99 شکل

 

ده ها منع شگیر برای صید آناستفاده از تورهای گوش، های مختلفی از ماهیغم وجود گونهچرا در دریای خزر علیر  منزلکار در 
 . ه نماییدگزارشی تهیه نموده و به کالس ارائ؟ در این مورد است
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این . گیر استبه دام افتادن ماهی در روش ماهیگیری با تورهای گوش های توری عامل مهمی دررنگ در بافته
عامل مهمی  شوداز آنها استفاده میدر روز برای صیدگاهی هم که  سطحی شناورگیر نکته در تورهای گوش

راهم ف زیانآبزیرا نور خورشید تا چندین متر در آب نفوذ نموده و امکان رویت اشیاء پیرامونی را برای اکثر . است
استفاده از ، شفافهای بدیهی است در آب. های شفاف مصداق بیشتری دارداین مهم بخصوص در آب. نمایدمی

 ر غیر این صورت تورهایید. های شفاف و بی رنگ بافته شده اند امکان صید بیشتر خواهد بودتورهایی که از نخ
 . های تیره هستندبرای صید در ساعات شب و یا در آبمناسب ، های تیره برخوردار استکه نخ آنها از رنگ

های پایینی و ها در طنابها به میزان شناوری بویهبت وزنهتوان با تغییر در نستورهای سطحی شناور را می
سیر مپراکندگی و این تغییرات بستگی به آن دارد که . برای اعماق مختلف تنظیم و بکار گرفت باالیی تور

 . های هدف در چه عمقی باشدمهاجرت ماهی
 

از  (IOTC)که با عالمت اختصاری  ) (Indian Ocean Tuna Commisionکمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند یا   بیشتر بدانید
مسئولیت . باشدمی (FAO)سازمان خواروبار کشاورزی  بههای وابسته کمیسیون یکی از، این ارگان، شودآن یاد می

در حال . های سطح زی درشت در حوزه اقیانوس هند را داردذخایر ماهی ازگی در بهره برداری مدیریت و هماهن
یکی  .از کشورهای حوزه اقیانوس هند از جمله جمهوری اسالمی ایران عضو این تشکیالت هستندکشور  11حاضر 

گیر در مقیاس بزرگ یعنی با ود نمودن به کارگیری تورهای گوشمحد، های اخیرهای مهم آن در سالاز تصمیم
 . دباشا سرزمینی( منطقه اقیانوس هند میهای آزاد )فردرآب، کیلومتر 5/2طول بیش از 

 

 
شکل )شوداندازی و تورکشی با دست انجام میعملیات تور تمام معموالً ، های کوچکها و یا موتورلنجدر قایق

11) . 
 

  

 گیری های ماهیر شناور با دست در قایقگیآوری تور گوشجمع -94 شکل

 

ها )وزنه وزن زیاد تور و متعلقات آن به دلیل، برندگیر طویل را به کار میدر شناورهای بزرگ که تورهای گوش اما
همین  به. بسیار سخت و طاقت فرسا است گیریماهیامکان تورکشی در پایان عملیات ، های باال و پایین(و طناب

 . )15شکل ( کنندیدرولیک برای این کار استفاده میهای هخاطر بیشتر آنها از وینچ
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 گیر بزرگ و سنگین تورهای گوشآوری استفاده از وینچ برای جمع -95 شکل

 

ور د یک سر تور که به یک بویه بزرگ ودارای پرچم به عنوان نشانه است و از مسافت نسبتاً، در هنگام تور ریزی
سپس به تدریج شناور با دور شدن از آن بقیه تور را آرام رها نموده و با . شودباشد به آب رها مییقابل رویت م

 .کند تا وقتی که تمام تور در آب قرار گیردجریان آب مسیر مشخصی را دنبال میو در نظر گرفتن جهت باد 
سر انتهایی تور نیز در شناور به یک ستون محکم بسته شده و شناور همراه با تور در جهت باد و یا جریان آب 

یات عمل. برده شودممکن است تا چندین کیلومتر نسبت به محل توراندازی دور عوامل ن ایقرار گرفته و تابع 
 امداددر ساعات اولیه ب، در ساعات اولیه غروب انجام شده و چنانچه مشکل خاصی پیش نیاید تور ریزی معموالً

 . دکننمبادرت به جمع آوری تور می
 
 

 کالتیری و کاهش این مشبرای جلوگ ؟ها در چیستگیر سطحی با سایر کشتیمشکالت استفاده از تورهای گوش  یق کنیدتحق
 . توضیح خود را در یک گزارش مختصر به کالس ارائه دهید؟رسدهایی به نظر شما میچه راه حل

 
 

 

 

 گیر عمقی )کفی(تورهای گوش

ار ساختاز نظر . گیردبستر دریا مورد استفاده قرار می و یا نزدیک به کف زیهای این نوع تور برای صید ماهی
ا نسبت ههای به کار برده شده در آنبا این تفاوت که نسبت وزنه، است گیر شناوربسیار شبیه به تورهای گوش

. ستشناور ا گیرتورهای گوشاز طرفی طول و اندازه آنها به مراتب کمتر از . ها بیشتر استمیزان شناوری بویه به
. وندشده میثابت در بستر دریا قرار دا بیشتر به صورت، گیر عمقی بر خالف انواع تورهای شناورتورهای گوش
در معدود نقاطی از سواحل جنوبی کشور که بستر دریا صاف و فاقد هرگونه  های متحرك آن نیزالبته نمونه

 . گیرندنی است نیز مورد استفاده قرار میعوارض صخره ای و یا مرجا
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اشی فشار نتاثیر کاهش های زیرآبی و یا توسط جریان عمقی ثابت جایی و حرکت تورهایهببرای جلوگیری از جا
ه در تورهایی ک. های سنگین مثل لنگر تثبیت شوندبایست در محل نصب با وزنهمی، هاجزر و مد دریا بر آن از

اما اگر طول تور زیاد . شودر و یکی هم در انتهای آن بسته مییک لنگر در ابتدای تو معموالً ، طول زیادی ندارند
ست بایمی، آن باشد تواند ناشی از فشار جریان آب برد در تور که میز انحنای بیش از حبرای جلوگیری ا، باشد

های میانی تور به آن افزود تا مانع از حرکت و یا تغییر شکل ین لنگرهای دیگری را نیز در قسمتبه فواصل مع
 . تور است طول تعداد و وزن لنگرها تابعی از شدت جریان آب و. تور در زیر آب بشود

 
ی صید هال سایر روشجایی تورهای عمقی ثابت تاثیر گذار باشد؟در مورد تداخهبعوامل دیگری می تواند بر جاچه   فکر کنید

 . با این روش نیز بررسی و نتایج کار خود را به کالس ارائه نمایید

 
 

  (Trammel Nets)سه الیه ترامل یا تورهای 

ه در ین تفاوت کبا ا. توضیح داده شدنداین نوع تور نیز مشابه تورهایی است که در باال ، از نظر ساختمان کلی
به دنبال هم متصل ، (Panels) های متعددو عمقی فقط یک نوع تور در طاقه گیر شناورانواع تورهای گوش

سه طاقه تور ، پیدا استهمان طور که از اسمش ، اما در تورهای سه الیه. شوند تا یک دستگاه تور کامل شودمی
کل ش) شوندمی های باال و پایین وصل و پایین با هم دوخته و به طناببه موازات هم قرار گرفته و از حاشیه باال

18) . 
 

 
 

 تور سه الیه )ترامل نت( عمقی  -91 شکل

 

طاقه تور جانبی از دو . تری برخوردار استهای کوچکهای جانبی از چشمهطاقه میانی نسبت به دو طاقه تور
 .ارتفاع تور الیه میانی به مراتب بلندتر از تورهای جانبی است ضمناً . ر اندازه چشمه مشابه و هم اندازه هستندظن

 . (14شکل ) گیرندهای جانبی روبروی یکدیگر قرار میدر تورهای سه الیه چشمه تور



 98 

 
 های توری نسبت به یکدیگرالیه )ترامل نت( و موقعیت بافته یک تور سه ساختار -97 شکل

 

  گیرگوش با تورهای صید مکانیسم

ونه ها به گموقعیت این باله. پشت و ناحیه شکمی هستند، هاهای مختلف در پهلوها دارای بالهبدن بیشتر ماهی
. اشدبباز شدن آنها از عقب به جلو می. های مختلف قابلیت تا شدن و یا باز شدن را دارندای است که در موقعیت

های خار مانندی دارند که خاویاری در طول بدن خود برجستگی هایها مثل ماهیعالوه براین بعضی از گونه
بسته به قطر ، لذا چنانچه یک ماهی وارد منفذی مثل یک چشمه تور شود. نوك آنها کمی تمایل به عقب دارد

ی در چنین حالت. خود بیشتر نتواند ورود نماید بدن خود ممکن است یا از آن رد شود و یا تا نیمه و یا ناحیه سر
ه ک ها در صورتیهای خار مانند و بالههای آبششی برجستگیاما وجود سر پوش. قصد بازگشت به عقب را دارد

گاهی تقالی بیشتر . افتندخروج راحت آنها شده و به دام می مانع از، ها وارد شبکه تور شده باشندبخشی از آن
به . شوداز شبکه تور ی باعث گرفتاری بیشتر آن و حتی پیچیده شدن تور به دور بدنش می ماهی برای فرار

افتند که در وهله اول بخشی از سر یا تنه آنها قابلیت گیر به دام میهایی در تورهای گوشهمین خاطر تنها ماهی
 بنابراین. که از چشمه رد شوندجثه آنها نباید در حدی کوچک باشد  ثانیاً. ورود به چشمه تور را داشته باشد

یعنی  .گیر بسته به اندازه چشمه خود از یک قابلیت انتخاب پذیری برای صید نیز برخوردار هستندتورهای گوش
 . های هدف را در اندازه دلخواه صید نمودهای تورگونها تغییر چشمهتوان بمی

زرگ های کوچک و یا با ممکن است در اندازههماهی. در تورهای سه الیه این مکانیسم کمی متفاوت تر است
 .های جانبی قابلیت عبور داشته باشند( وارد فضای بین دوالیه جانبی و میانی شود)تا آن حد که از چشمه دیواره

در عین حال . بیندبرخوردار است امکان عبور را نمی اما به محض برخورد با الیه میانی که از چشمه کوچکتری
هد دتور الیه میانی این امکان را می ارتفاع بلندتر. افتدکند و به دام میالیه وارد شده است گیر میبین دو چون 

 تنه به دور که فشار سر ماهی به آن در بدو ورود سبب کیسه شدن تور به آن قسمت از ناحیه برخورد سر ش
که در این حالت کامال به دام  اش شده و تقالی بیشتر باعث ورود آن به چشمه مقابل در دیواره سوم شود

 . (11شکل )افتد می
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 مکانیسم صید ماهی با تورهای سه الیه )ترامل نت ( -98 شکل

 

به صورت دو الیه نیز  بعضی از انواع آن. شوندقی ثابت استفاده میبیشتر به عنوان تورهای عمتورهای ترامل 
رای ب، ری نسبت به تورهای یک الیه معمولی دارنداز آنجایی که این نوع تورها رویت بیشت. شوداستفاده می

فاده تدر بعضی از کشورها از این تور برای صید میگو نیز اس. های با کدورت باال مناسب تر هستنداستفاده در آب
 . شودمی

 گیر با تورهای گوش گیریماهیاهمیت 

مزایای آنها را  مهم ترین. دارا هستندگیر همانند سایر ابزارهای صید مزایا و معایب خاص خود را تورهای گوش
 :توان به شرح زیر نام بردبه طور خالصه می

ه خرد )سنتی( و نیم گیریماهیساده بوده و برای به کار گیری در  گیر نسبتاًاستفاده از تورهای گوشساخت و 
های ها و پهنهدریاچه، هارودخانه، های ساحلیتوان در آباز این تورها می. صنعتی و حتی معیشتی مناسب است

ناورهای کوچک پارویی تا بسته به اندازه و طول آنها قابلیت استفاده با ش. دریایی و اقیانوسی استفاده نمود
 . های بزرگ و نیمه صنعتی را دارندموتورلنج

  .کار گرفتتوان برای استفاده از آنها نیرو به ز یک نفر تا بیش از ده نفر هم میبسته به اندازه و طولشان ا
 . از سطح تا بستر مورد استفاده قرار داد، توان در اعماق مختلف آبآنها را می، بسته به نوع طراحی

های منفرد و پراکنده ه ای و مجتمع و هم برای صید گونهتوان برای صید ماهیان گلگیر را هم میتورهای گوش
 . به کار گرفت

ن پورسیهای صید تعقیبی مثل صید با انواع تورهای ترال و روشگیر در مقایسه با استفاده از تورهای گوش
ید در نتیجه هزینه مصرف سوخت شناورهایی که از این نوع دام برای ص؛ مستلزم صرف سوخت کمتر است

 . کنند به مراتب کمتر از هزینه شناورهای ترالر و پورسینر استاستفاده می
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 گیرانواعی از تورهای گوش

 ردیف
 نام تور

 تصویر صید هدف
 انگلیسی فارسی

 Gill Net گیرگوش تور 2
و  زیکفهای انواع ماهی

 زیسطح

 

1 
 گیرتور گوش
 شناور

Drift Gill 

Net 
 زیهای سطحانواع ماهی

 

1 
های تور
گیر گوش

 عمقی )کفی(

Bottom 

Gill Net 
و  زیکفهای انواع ماهی

 سخت پوستان

 

1 
تورهای سه 

 الیه
Trammel 

Net 
و  دارهای بالهانواع ماهی

 سخت پوستان
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 یک نمونه تور ، با ماهیگیران محلی مشورتنزدیک به محل زندگی خود ضمن  گیریماهیدر یکی از بنادر   یق کنیدتحق

گوش گیر را مورد بازدید قرار داده و ضمن مشخص نمودن نوع کاربرد آن از نظر صید گونه های هدف و موقعیت 
مصالح مورد استفاده در آن را نیز شناسایی نموده و در نهایت با رسم یک شکل ، استقرار در دریا )سطح یا کف(

 . ه نماییدطرح و ساختار آن را به کالس ارائ، کلی
 

 

 

 
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
شرایط کار 
)ابراز، مواد، 

 تجهیزات، مکان(
 نتایج ممکن

 ، داوری، )شاخص هااستاندارد 
 نمره دهی(

 نمره

1 
کار با تورهای 

 گیرگوش

 تجهیزات:ابزار و 

کالس و  مکان:
 کارگاه

 

باالتر از سطح 
 انتظار

گیر، ساختار، مشخصات، انواع تورهای گوش
کاربرد و مزایا و معایب آنها را به طور کامل 

 بداند. 
1 

 سطح انتظاردر 
 و کاربرد، مشخصات گیرگوشانواع تورهای 

 . بداندتفاوت آنها را به صورت کامل 
1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

بداند ولی اختالف  را گیرگوشانواع تورهای 
 آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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  گیری وابسته به نور) تورهای باالرونده و صید با پمپ(ای ماهیابزاره

ی یک. گیری موثر بوده استها و ابزارهای ماهیدر بهبود و تکامل بسیاری از روش آبزیانشناخت عادات زیستی 
ین انیز از  زیانآببسیاری از . ها به سمت نور استبسیاری از موجودات زنده تمایل آناز خصوصیات زیستی در 

که ماه از تاریک  های کامالًبع نوری در ساعات شب بویژه در شبگی برخوردار بوده و نسبت به مناویژه
اگر در یک شب . شوندهای مصنوعی تمایل یافته و جلب میی کافی برخوردار نیست به سمت نوردرخشندگ

تاریک وآرام بر روی یک قایق یا کشتی که به حالت لنگر در 
های های کشتی آبآرام مستقر باشید و چراغدریا با جریان 

واهید نمود که مشاهده خ، اطراف را روشن نموده باشد
. شودهای اطراف کشتی مشاهده میتحرکات جالبی درآب

ه مشاهده هستند کها قابل ریز مثل پالنکتون زیانآببعضی از 
. یابدهای تمرکز نور افزایش میبتدریج تراکم آنها در کانون

درشت نیز در همین های ریز و ن بعضی از ماهیهمچنی
مثل  زیانآبگاهی نیز بعضی از . شوندمحدوده یافت می

به  های ریز کهها به صورت موردی برای شکار ماهیاسکویید 
 .(19شکل ) برندطرف نور جلب شده اند یورش می

 

 

موجوداتی دیگری را ین خصوص چه بررسی کنید در عالم حیات چه موجوداتی به سمت نور تمایل دارند؟در هم  یق کنیدتحق
گزارشی مختصر در قالب پرده نگار یا به صورت کتبی تهیه و به کالس ارائه  ؟شناسید که از نور گریزان هستندمی

 . نمایید
 

 

 
. عادات هیچ یک دهندتارهای مختلفی را از خود نشان میها در مقاطع مختلف عادات و رفو بویژه ماهی زیانآب

ت و توان یافبه صورت تجمع یافته و گله ای می ها راحتی در یک گونه گاهی آن. مشابه نیستها با دیگری از آن
گیری جلب در ماهی. قرار و در حالت شنای سریع هستندگاهی آرام و گاهی بی. گاهی متفرق و پراکنده هستند

از عواملی که بتوانند ه در این رابطه استفاد. دهدال بردن بازدهی صید را افزایش میو تجمیع ماهی امکان با
های مختلف و است که استفاده از طعمه هها بشر دریافتدر طول قرن. ها را باعث شوند بسیار مهم استتجمع آن
 . ها به محل ریختن طعمه و یا استقرار منبع نور شودتوانند سبب جلب ماهینور می

 
علت  ؟کننده اثر مثبت و یا منفی داردزیر بر عامل نور به عنوان جلببنظر شما کدام یک از عوامل نام برده شده در   کار در کالس

 آن را توضیح دهید:
 وجود منابع نوری متفرقهو  شرایط دریا از نظر آرامش، ها()تنوع گونه زیآبنوع ، کدورت آب

 
 

 

تجمع ماهی های ریز پیرامون یک منبع نور  -93 شکل

 در دریا 
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های شیرین بسیاری از کشورها هم در آب های بسیار دور دررای تجمیع نمودن ماهیان از گذشتهاستفاده از نور ب
استفاده از مشعل و یا سبدهای مشتعل که به دنبال قایق کشیده . و هم در سواحل دریا مرسوم بوده است

های ساحلی و جهان از این روش برای صید در آب مناطق یهنوز هم در بعض. شدند از این نمونه بوده استمی
 . (19شکل ) کنندهای دریا استفاده میکرانه

 

 
 استفاده از آتش برای جلب و صید ماهی در کشورهای آسیای شرقی  -41 شکل

 

 های متمایل به نورگونه

بعضی واکنش خوب و بعضی ضعیف و . دهندنسبت به نور واکنش مثبت نشان نمیها به یک اندازه همه ماهی
 :توان نام بردرا می گروههایی که واکنش قوی دارند سه از آن. بعضی هم بدون واکنش هستند

 و شامل  شودهای هرینگ از آنها نام برده میسطح زی ریز هستندکه در گروه ماهیهای گروه اول ماهی
 . شودها میو آنشوی هاانواع ساردین، هاهرینگ، انواعی مثل

 ها ااستگروه دوم شامل اسکوئید . 
  گروه سوم نیز منقار ماهیان(Saury) شودرا شامل می 
همراه با بعضی ، ها ی بزرگتر مثل تالل که از خانواده تون ماهیان کوچک هستنده بعضی دیگر از گونهلبتا

 . نیز قابل ذکر هستند های گیش ماهیان ریزگونه
ب گیری مثل قالهای دیگر ماهیبه دلیل سایر عادات برتر با روش های نام برده شده در باالصید بعضی از گونه

 .استفاده از نور امکان پذیر است پورسین )برای ساردین و تون ماهیان ریز ( با ویا بدون، اسکویید()برای صید 
شوند که وابسته به نور معرفی می دو روش کامالً، گیریاز مرحله کاری مربوط به بحث ماهیاما در این قسمت 

 . های مکندهز: تورهای قیفی باال رونده و پمپعبارتند ا
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 اال رونده تورهای قیفی ب

ماهی . توان نام بردد ماهی کیلکا در دریای خزر را میتورهای مخصوص صی، گیرینمونه بارز از این ابزار ماهی
در  ز این ماهیسه گونه ا. هایی است که تجمیع کردن آن کامال وابسته به استفاده ازنوراستکیلکا از زمره گونه

 . د هستندشود که با این روش قابل صیدریای خزر یافت می
. دهدد صید کیلکا را در شمال تشکیل میدرص 19-99گونه غالب به نام کیلکای آنچوی معروف است که بیش از 

کیلکا  ،ش تورهای قیفی ونورهایی که با استفاده از رولنج. متری است 49الی  15دامنه پراکنش آنها در اعماق 
 متری 19-299صید گاه حضور یافته و در اعماق  کنند در ساعات بعداز ظهر و نزدیک به غروب درصید می

 . کنندمبادرت به انداختن لنگر می
 

  

 گیری مجهز به تور قیفی ویژه صید ماهی کیلکا در دریای خزرشناورهای ماهی -46 شکل

 

دستگاه باشد  2-1با تاریک شدن هوا تورهای خود را که تعداد آن بسته به اندازه و امکانات شناور ممکن است 
بیشتر شناورهای فعال در دریای خزر تنها از یک تور برای صید استفاده . (12شکل ) اندازندنوبت به آب میبه 
ر اما د. جزو مزایای آن محسوب می شود، کم عملیات استفاده از این نوع تور سادگی و مشقت نسبتاً. کنندمی

گی واکنش ماهی ناشی از ویژه متغییر بودن میزان صید که خود، عین حال محدودیت مکان برای تورکشی
بازدهی صید را در این روش مورد تاثیر  ،نسبت به نور است و همچنین اثر عوامل جوی مثل شدت باد و امواج

 . آیدان معایب تورهای قیفی به حساب میدهند که به عنوقرار می
 

 
ل های شیالت و مراکز تحقیقات شیالتی در محاینترنت و یا مراجعه به کتابخانه، ایبا استفاده از منابع کتابخانه  یق کنیدتحق

ده و کیلکا گیر تحقیق نموخصوصیات زیستی و آمار صید کیلکا و شناورهای ، ایزندگی خود در مورد تنوع گونه
 . نتایج کار خود را به صورت پرده نگار در کالس ارائه نمایید

 
 

 

 باالروندهساختار تورهای قیفی 

ای است که راس گونهاستفاده از آن به. از یک شکل مخروطی برخوردار است، این نوع تور با توجه به نام آن
رشته طناب  1-8تور از ناحیه قاعده مخروط به واسطه . باال قرار داردمخروط رو به پایین و سطح قاعده به سمت 
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 1 – 5/1قاب اصلی تور را یک حلقه فلزی به قطر . با قالب یا هرزگرد متصل به کابل وینچ دکل ارتباط دارند
ته خقوی سا های فلزی نسبتاً از گرد کردن لوله و یا میلهجنس حلقه فلزی است و معموالً. دهدمتر تشکیل می

طول . شودبافته توری ذوزنقه شکل ساخته می قطعه 8بدنه )کیسه تور( از برش و بهم دوختن حداقل . شودمی
 .های فلزی است که به بدنه تور دوخته شده اندف کیسه دارای حلقهانتهای قی. رسدمتر می 1-5/1این کیسه به 

سازی تور به وقع رهابا آن ته کیسه را در مها محل رد شدن یک قطعه طناب باریک و محکم است که این حلقه
هایی برای استحکام رشته طناب ،در امتداد طول کیسه تور. آن شودته زنند تا مانع خروج صید از دریا گره می

در مناطقی که میزان . رسدعدد می 8ها به تعداد این رشته طناب معموالً. شودشیدن به بدنه آن دوخته میبخ
، (Cover) یک تور مخروطی دیگر با چشمه در شت تر به عنوان روپوش، رای محافظت تور اصلیب، صید باال باشد

به قاب فلزی در فواصل معین قاعده بزرگ کیسه مخروطی تور . کشندو از بیرون به روی کیسه اصلی می دوخته
م به صورت متقاطع در سطح قاب فلزی دو رشته کابل یا طناب محک. شودهای قوی ومحکم اتصال داده میبا نخ

یسه های کاندازه چشمه. شودایه و محل قرار گرفتن المپ از آنها استفاده می)صلیبی( قرار گرفته که به عنوان پ
. شوداز انواع بدون گره )راشل( انتخاب می )در حالت کشیده( و جنس آن ترجیحاً مترمیلی 1اصلی حدود  تور

رنگ بافته توری بهتر است از حداقل رویت پذیری . داده شده استاجزا کلی یک تور قیفی نشان  11در شکل 
 . برخوردار باشد تا سبب ترس ماهی و مانع از نزدیک شدن آن به محوطه تور نشود

 

 
طناب بستن  -5، حلقه های فلزی -4، طناب کوتاه کمربندی-9، کایل برق-2، المپ-6یک تور قیفی ) متعلقاتاجزا و  -42 شکل

، حلقه فلزی دهانه تور )قاب فلزی(-3، طناب های صلیبی -8، طناب طولی تقویت کننده بدنه تور -7، نه یا زنجیروز -1، ته تور

 کابل وینچ-66، های نگهدارنده تورطناب-61
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 تجهیزات نوری
ی ملیاتها در محدوده عوسیله تورهای قیفی برای جذب ماهیامکانات مرتبط با ایجاد روشنایی در هنگام صید ب

برای گسترش منطقه عمل میدان نوری باید قدرت منبع نوردر مرکز قاعده . گیردصید مورد استفاده قرار می
. رندگینیز به نسبت دورتر از آن قرار میها اهیم، هرچه منبع نور قوی تر باشد. مخروط قیف قابل تغییر باشد

ا هبع نور ضعیف هم قادر به جلب ماهیمن. شوددر محدوده دهانه تور نیز کمتر میها احتمال قرار گرفتن آن طبعاً
ای با هر توسط تورهای قیفی مجهز به المپبیشترین میزان صید کیلکا در دریای خز. به سمت تور نخواهد بود

 ارای پوششای دها از طریق یک کابل دو رشتهتامین برق برای روشنایی المپ. کیلو وات است 5-8توان مصرفی 
ری گیرد و برای جلوگییک سرپیچ الستیکی مخصوص قرار می انتهای المپ در. گیردمی عایق الستیکی انجام

وذ در مقابل نف نمایند تا کامالًام در اطراف شیارهای آن تزریق میموم یا الستیک خ، آب به داخل سرپیچ از نفوذ
یت شتر کیلکا و افزایش ظرفتر باعث تجمع بیتر و میدان جذب وسیعتجربه نشان داده که نور قوی. آب عایق شود

کننده( اثر معکوس دهد که روشنایی شدید و درخشان )نور خیرهدر عین حال شواهد نیز نشان می، شودصید می
 . شودهش تراکم آن میرفتار ماهی داشته و باعث کا بر

 عملیات اجرایی در صید 
بازوی  بایست از یک یا دوبه تعداد تور میبسته . های متوسط هستندجزو گروه لنج های کیلکا گیر معموالًکشتی

در انتهای خود دارای یک قرقره برای  وهر باز. جرثقیل در اطراف دکل اصلی یا با پایه مستقل برخوردار باشند
میزان موفقیت در صید در بسیاری از موارد به تجربه و انتخاب مکان . عبور کابل متصل به وینچ و تور است

ک هی نیز کماستفاده از دستگاه سونار یا اکوساندر برای ردیابی محل تجمع ما. گاه داردمناسب در محدوده صید 
 و تور برای آغازکشتی در آن محدوده لنگر انداخته ، با یافتن مکان مناسب. گیران داردموثری در موفقیت ماهی

سپس . نمایندخم می دریا ابتدا بازوی جرثقیل را از حالت عمودی خارج نموده و به سمت. شودعملیات آماده می
مان روشن شده و باعث جلب ماهی ی تور نیز همزچراغ باال. گرددمی تور با آزادنمودن کابل وینچ به آب سرازیر

های کیلکا ماهی، رسددقیقه نیز می 1-29ارد و گاهی به با گذشت زمان که بسته به غنای صید گاه د. شودمی
پس از اطمینان از میزان ماهی  .نماینددر محوطه باالی تور تجمع میده و در اطراف میدان نوری بوجود آم
ها را کشیده و قبل از خروج آن از آب چراغ باالبه کمک وینچ آن را به سرعت ، تجمع یافته در باالی دهانه تور

 شناور جا صید حاصل با باز نمودن گره ریسمان انتهای کیسه در یک مخزن که روی عرشه. کنندخاموش می
رحله ه و مانتهای کیسه با ریسمان مربوطه گره زده شد بعد از تخلیه تور مجدداً. گرددسازی شده است تخلیه می
مورد در شب 19 -59دازی به تعداد توران، در صورت مناسب بودن وضعیت صید. شوددیگری از صید دنبال می

اشیده گی در کابل باالبر یا بروز خر شدن و یا پاره، از قبیل شکستن المپ؛ مشکالت حین کار. رسدنیز می
مواردی هستند که سبب توقف از زمره ، بروز پارگی در بدنه تور و های اتصال تور به هرز گرد کابل وینچطناب
البته همه این موارد قابل جبران بوده و با مهارت خدمه و استفاده از امکانات یدکی که در کشتی . شوندکار می

 . یابدم صورت گرفته و عملیات ماهیگیری استمرار میر الزتعمی، وجود دارد
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فعالیت 
 کارگاهی

یک نمونه گره مناسب برای بستن انتهای یک تور کیسه مانند ویا در ، با تجاربی که در درس ملوانی فرا گرفته اید 
ن محلی توانید از صیاداهای مشابه را نیز میگره. صورت دسترسی به تورقیفی را تمرین نموده و به خاطر بسپارید

 . به تجربه درآورید یاد گرفته و در کارگاه با سایر دوستانتان
 

 
 

 

 Pump Fishing With Light) (گیری با پمپ و نورماهی

 راما به جای استفاده ازتور برای اسی. دراین روش نیز نور عامل اصلی برای جلب ماهی به سمت کشتی می باشد
. شودگیرد استفاده میه لوله مکش آن در زیر آب قرار میهای قوی کصید، از پمپنمودن و باال کشیدن 

را روی عرشه آن های ویژه صید با پمپ از شناورهای دارای تور قیفی بزرگتر بوده و امکانات بیشتری کشتی
 . (11شکل) توان نصب و مورد استفاده قرار دادمی
 

 
 طرح کلی از یک کشتی ویزه صید کیلکا با پمپ و استفاده ازنور -49 شکل

 
 

در ابتدا یک لوله . شودلنگراندازی آغاز می ناسب صیدگاه وعملیات صید با مستقر شدن کشتی در مکان م
 خرطومی قطور که یک سر آن به پمپ مستقر در کشتی و سر دیگرش به یک دهانه قیفی شکل که دهانه نسبتاً

 .با استفاده از یک کابل متصل به انتهای آن به آهستگی در دریا رها شده تا به عمق مناسب برسد، داردوسیعی 
به موازات این لوله یک عدد المپ نیز که سیم تغذیه الکتریسیته مورد نیاز آن به ژنراتور کشتی وصل است در 

لوله خرطومی قرار ر میدان مکش ها به سمت آن جلب شده و دبا روشن شدن چراغ ماهی. گیردمیآب قرار 
 . (11شکل )گیرند می

 لوله خرطومی

 چراغ روشنایی
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 استقرار لوله متصل به پمپ و روشن نمودن -6، مراحل مختلف صیدکیلکا با پمپ -44 شکل

 های پیرامون چراغ روشن نمودن پمپ و مکش ماهی -2، ها به سمت آنالمپ در زیرآب وجلب ماهی

 

های پیرامون سیفون لوله و المپ را به باال مکیده و بر روی ماهی، آبدر این مرحله پمپ روشن شده و همراه با 
حه مشبک به دریا آب همراه با صید از زیر صف. نمایدبر روی عرشه قرار دارد تخلیه می یک صفحه مشبک که
ماهی های روی صفحه مشبک در نهایت توسط خدمه جمع . مانندها بر روی آن باقی میتخلیه شده و ماهی

 . یابندبه سالن نگهداری انتقال می، سبد برای عمل آوری یا انجماد و باآوری 

 
 ساختار پمپ و متعلقات آن  -45 شکل
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 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، شرایط کار 

 نتایج ممکن مواد، تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

1 

کار با ابزارهای 
گیری وابسته ماهی

به نور )تورهای 
قیفی باالرونده و 

 پمپ(

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

 

باالتر از سطح 
 انتظار

، ساختار، گیرانواع تورهای گوش
ها را ، کاربرد و مزایا و معایب آنمشخصات

 . به طور کامل بداند
1 

سطح در 
 انتظار

نقش نور را در صید با تورهای قیفی و پمپ 
مکانیسم  کاربرد این دو روش و با بداند و

 صید با آنها آشنایی کامل داشته باشد
1 

تر از پایین
 سطح انتظار

روش صید باتورهای قیفی باال رونده و پمپ 
 . را بداند

2 
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  (Fishing With Trawl Nets)گیری با انواع تورهای ترال ماهی

م شده در چند دهه گذشته با تحقیقات انجا. مدرن صید به حساب آوردتورهای ترا ل را می توان جزو ابزارهای 
ی در کشورهای پیشرو در امر گیرقیقاتی و طراحی تور و ادوات ماهیها در مراکز تحبر روی ساختار و عملکرد آن

در حال . ها صورت گرفته استبر روی آن یری تغییرات و اصالحات زیادی در جهت افزایش راندمان صیدماهیگ
های مختلف طراحی و استفاده ا برای استفاده در کشتی های ماهیگیری با اندازههحاضر انواع مختلفی از آن

یری گو پاره ای دیگر برای ماهی، کف زی و نزدیک به کف زیانآبها برای صید بعضی از آن، از نظر ساختار. شودمی
 . طراحی می شوند های میانی آب دریا و اعماق مختلفدر الیه

  

 های میان زی و میگوتورهای ترال برای صید ماهیروش صید با نمونه هایی از  -41 شکل

 

قرار  ای را که به صورت افقی در آبدهانه یک کیسه پالستیکی یا پارچه، اگر بخواهیم بدون کمک گرفتن از دست  فکر کنید
 چه ترفندی را باید اعمال نماییم؟داده ایم باز بماند 

 
 

از قطعات بافته اصلی آن تماماً ساختمان تورهای ترال به شکل یک کیسه مخروطی یا قیفی شکل است که بدنه
هایی که بسته به اندازه و شکل دادن به آن نیز از رشته طناببرای استحکام و . های توری ساخته شده است

جزو  گیر کهها بر خالف تورهای گوشوع از دام این ن. شودای قطرهای متفاوت است استفاده میبزرگی آن دار
جزو ، افتدبه آن ها برخورد نموده و گیر میشوند و ماهی به صورت اتفاقی ادوات صید انتظاری محسوب می

لذا نیاز به آن است که پس از رها نمودن کیسه تور و . شوندال یا به عبارتی تعقیبی محسوب میادوات صید فع
آن را به دنبال خود یدك کشیده تا زمانی که عملیات صید  قایق صیادی منظماً کشتی و یا ، متعلقات آن در آب

 . خاتمه پذیرد
 

یک کشتی یا قایق تراولر را با شناورهای مشابه که به روش استفاده از تورهای گوش گیر و یا قفس مبادرت به   بحث کالسی
از  ؟کدامیک از آنها نیاز به قدرت بیشتری داردبه نظر شما موتور . صید می کنند را مورد مقایسه نظری قرار دهید

 . جمع بندی قرار دهید دالیل خود را به بحث گذاشته و در نهایت مورد ؟نظر مصرف سوخت چطور
 

 

 

 مکانیسم صید با تورهای ترال 

یک سر آن دهانه ای . تورهای ترال از یک ساختمان قیفی شکل برخوردار هستند، همان گونه که اشاره شد
در دو طرف این کیسه دو دیواره توری به مثابه دو بال به جلو امتداد . شودباریک می گشاد و انتهای آن تدریجاً
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ها با باز شدن از طرفین باعث می شوند سطح زیر پوشش صید در بستر دریا وسعت بیشتری پیدا این بال. دارند
 . رودبالطبع بازده صید نیز باال تر میکند و 

می بایست ته آن را با پیچاندن ، های وارد شده به این قیف توری از قسمت انتهاییاز خروج ماهی برای ممانعت
 . و گره زدن یک طناب به دور آن مسدود نمود

های تور از انتهای جلویی خود به دو رشته طناب یا کابل های سیمی که به کشتی وصل هستند در جهت بال
ع هر آنچه از انوا لذا. شودنیز به جلو کشیده می کت کشتی مجموعه تورحر و به تبع حرکت شناور قرار گرفته

در . دافتنو در ته کیسه تور ترال به دام میکه در مسیر آن قرار بگیرد وارد این دهانه قیفی شکل شده  زیانآب
آن  هواقع مکانیسم صید با تورهای ترال به نوعی فیلتر کردن آب دریا در مسیر حرکت کشتی و تور متصل ب

 . است
 

ش تفاوت های دو رو، در گروه های پنج نفره تقسیم شوید و هرگروه به صورت جداگانه با مقایسه دو شکل روبرو  کار در کالس
 در قالب را بندی نتایج کار خود هر گروه جمع. صید را از جنبه های مختلف کمی و کیفی مورد بحث قرار دهید

بحث گذاشته و در نهایت یک گزارش واحد از نتایج حاصله به عنوان مقایسه یک گزارش کوتاه با سایر گروه ها به 
 . علمی و فنی دو روش صید مذکور تهیه و به کتابخانه هنرستان تقدیم نمایید

 

   

 

 

 (Trawler Vessels)گیری ترالر های ماهیکشتی

گیری تجارتی های ماهینوعی از کشتی، شودنیز گفته می( Dragger) هارالر که به آنگیری تهای ماهیکشتی
معروف  (Trawling)تور کشی با تورهای ترال که به . تورهای ترال طراحی شده اند به کارگیریهستند که برای 

گیری است که با کشیدن تور ترال بر روی بستر و جاروب نمودن آن ویا به دنبال کشیدن روشی از ماهی، است
  .شودالر به صورت فعال در عمق مشخصی از الیه های آبی دریا انجام میاین تور در پس یک یا دو کشتی تر

 ( را(Multi – Rig( و یا به صورت هم زمان چند تور ترال (Double Rig یک کشتی ترالر قادر است یک و یا دو
 . وجود امکانات و قدرت موتور آن دارد، که این بستگی به نوع طراحی؛ برای صید مورد استفاده قرار دهد

یری گتوان برای به کارگیری آنها در عملیات ماهیطیف وسیعی از انواع شناور را می، بسته به اندازه تورهای ترال
ازدهی ن ببنابرای. شوندوه در مدت زمان کوتاه استفاده میتورهای ترال برای صید انب اصوالً. مورد استفاده قرار داد

دستمزد کارگران ، آذوقه، ان هزینه های جاری شناور مثل سوختها باید در حدی باشد که عالوه بر جبرصید آن
های ثابت مثل بهای خرید شناور و ماشین آالت  توجیه الزم برای سرمایه گذاری، و سایر مواد و ادوات مصرفی

لذا هرچه شناور بزرگ تر و مجهز تر باشد باید در جستجوی صید بیشتر . مستقر بر روی آن را هم داشته باشد
 . ارزشتر نیز باشدو با 
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های صنعتی آن نیز در مقیاس موتور لنجولی انواع نیمه ؛ بیشتر شناورهای ترالر صنعتی در مقیاس کشتی هستند
میگو از های جنوب کشور در دو دهه اخیر بعضی از صیادان برای صید در آب. شوندکوچک و بزرگ مشاهده می

یرانی گماهی. کنندرال در آب های کم عمق استفاده میتورهای ت های کوچک فایبر گالس نیز برای استفاده ازقایق
، زیبآدر فصل مناسب صید این ، های میگوبعضی از بنادر نزدیک به صید گاه در، هستند نیز موتورلنج که دارای

های یکشتاما . دهندور ترال را مورد استفاده قرار میهای صید خود تبا تغییر ابزار، با کسب مجوز از شیالت منطقه
در بعضی از . کنندو میان زی استفاده می کف زیهای های ترال برای صید انواع ماهیفلزی و بزرگ از تور

های بسیار بزرگ و مجهزی را به صورت اختصاصی برای به کشتی؛ ر بسیار غنی از ماهی دارندکشورها که ذخای
ها دارای امکانات کافی و مجهز بیشتر این کشتی. دهندرال ساخته ومورد استفاده قرار میکار گیری تورهای ت

بعضی  .برای انجماد و نگهداری طوالنی مدت صید تا زمان تکمیل ظرفیت و بازگشت به بندر برای تخلیه هستند
ترالرهای مرسوم در در زیر انواع مهم و رایج . از آنها حتی دارای امکانات عمل آوری صید نیز در کشتی هستند

 . وندشجهان توصیف می

  (Side Trawler)ترالر بغل کش ( الف

م عملیات از یک سمت کشتی تما، به جای آن که تور از پاشنه کشتی به آب رها شود در این نوع از ترالرها
اری دسردخانه و انبارهای نگه. کابین ها و پل فرماندهی در عقب و نزدیک به پاشنه استقرار دارند. گیردصورت می

 جلو کشتی یکی در قسمت نزدیک به، در قسمت میانی دو داربستها قرار دارد. کابین در قسمت جلوی ،صید
های متصل به بال ر یک سمت کشتی وجود دارد که کابلها و به طور کلی هردو دو دیگری در جلوی کابین
تور در قسمت وینچ اصلی برای باال کشیدن . گذردهای آویخته بر دیرك افقی آنها میهای تور از میان قرقره 

الرها تا اواخر دهه شصت میالدی به طور وسیعی راین نوع از ت. میانی و نزدیک به سینه کشتی مستقر است
رال روش ت هایی که بهاما به تدریج جای خود را به کشتی؛ توسط اکثر کشورها ی اروپایی مورد استفاده بودند

ها ی ترالر برای صید  شورها امروزه از این نوع کشتیتنها معدودی از ک. دادند، نده بودکشی از عقب تجهیز شد
دستگاه از دو  آوری و رهاسازی تور ترالرای جمعترالرهای بغل کش در سطح عرشه خود ب. کننداستفاده می
 . (14شکل) ها قرار دارد برخوردار هستندصورت عرضی در عرشه و جلوی کابین وینچ که به

 

 
 

 

 داربست جلو

 عقبداربست 
 وینچ

 انبارهای ماهی

 گیری ترالر بغل کشیک نمونه کشتی ماهی -47 شکل
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 (pair Trawlers Bottom)ی کف روب زوجی ترالرها (ب
ماهی از دو کشتی های ؛ با تورهای ترال میان آبی استفاده می شود گیریماهیدر این روش که بیشتر برای 

. هستند Class) (به عبارت دیگر هردو از یک کالس. مشابه یکدیگر هستند می شود که معموالً استفاده گیری
شود تا در هنگام عملیات تور کشی هماهنگی بهتری بین آنها نظر اندازه و قدرت موتور باعث میمشابهت آنها از 

 . وجود داشته باشد و راحت تر بتوانند سرعت مورد نیاز را در حرکت توام فراهم نمایند
ین در ا. گیرندبه کار می گیریماهیرا در عملیات  ترال تور یک هایی هستند که مشترکاً وجی ترالرز ترالر های

ابتدای هریک  در عوض. شودجوانب به صورت افقی استفاده نمی روش از تخته ترال برای باز نمودن دهانه تور از
باط ها در ارتاگانه با یکی از کشتیبه صورت جد هریک های تور ترال که به یک کابل قوی متصل هستنداز بال
ور شود تا دهانه تگیرند سبب میکه دو کشتی در آغاز عملیات ماهیگیری از یکدیگر می با فاصله ای. هستند

با این خصوصیت و با توجه به عدم استفاده از تخته ترال آنها قادرند تور بزرگتری . ترال به صورت افقی باز شود
. درد استفاده قرار دهنکنند موز یک تور برای صید استفاده میشناور ترالر منفرد که تنها ارا در مقایسه با یک 

یی که از موتورهای با قدرت کمتر برخوردار هستند و به سختی قادر به استفاده از تورهای هاکشتی، در این روش
این  توانند دربه راحتی می، باشداز به توان باالیی برای کشیدن آنها به صورت منفرد میترال تخته دار که نی

 . رال کشی بپردازندتروش به 
دو کشتی در حین عملیات بویژه در مواقع  سختی هماهنگی بین ناخداهای، یکی از مشکالت عمده در این روش

این روش ابتدا در نیمه قرن بیستم در اروپای شمالی برای صید ماهی هرینگ ابداع شد . طوفانی بودن دریا است
های ایران این روش مرسوم نیست در آب. رعت در سایر کشورهای دیگر دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفتو بس

چینی بر اساس یک قرارداد  گیریماهیهای شمسی تعدادی از کشتی 2189 -49هایو تنها در یک دهه از سال 
امروزه این . کردندوش صید میبه این ر کف زیهای برای بهره برداری از ذخایر ماهی شیالتی در دریای عمان

 . (19و 11 هایشکل) شودیاد شده در باالکمتر استفاده می روش نیز به دلیل مشکالت
 

 
  درحین عملیات تورکشی زوجی گیری ترالرکشتی ماهی دو فروند -48 شکل
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 با ترالرهای زوجی گیریماهیمراحل مختلف عملیات  -43 شکل

 
   کار در کالس

 . باال را مورد دقت قرار داده و مراحل چهارگانه توراندازی را با دو شناور ترسیم شده تفسیر نمایید شکل
 
 

 

 

  :مزایای ترال کف زوجی

امکان استفاده از تورهای ترال بزرگتر در مقابسه با ترالرهای ، ترین مزیت در روش صید ترال کف با دو شناورمهم
ش نیازی به استفاده از تخته ین رواز آن جایی که در ا. کنند می باشدمی شناوراستفادهپاشنه کش که از یک 

صرف مشود تا این مهم سبب می. یابدرای کشش تور تا حد زیادی کاهش میدر نتیجه نیروی الزم ب، ترال نیست
 15الی  19یرند در حد گتور را به صورت منفرد به کار می هایی که همان اندازهسوخت نیز در مقایسه با کشتی

های کم عمق روش پایین بودن صدای کشتی در آب های اینگر از مزیتیکی دی. در صد صرفه جویی شود
های زوجی با فاصله گرفتن از یکدیگر در هنگام عملیات زیرا کشتی. هنگام عبور از محدوده تمرکز گله ماهی است

هایی که در بین محدوده عبور امر مانع از ترس و فرار ماهی اینلذا . کنندور کشی از روی گله ماهی عبور نمیت
؛ ودشواسط فاصله بین دو کشتی کشیده میبنابراین تور که در حد . شودکشتی قرار گرفته اند به اطراف میدو 
 . کند تواند بهتر آنها را صیدمی
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 (Stern Trawler)ترالر پاشنه کش ( پ
از ، کی از آن بود که تمام عملیات توراندازی و جمع آوری مجدد آنحا؛ آنچه در ترالرهای بغل کش آموختید

کشی از قسمت حال آنکه در این نوع از ترالرها تمام عملیات توراندازی و تور. یک سمت کشتی انجام می شود
 ) ( Slipway ( یا(Rampپاشنه کشتی در بخش میانی خود دارای یک سرسره . گیردپاشنه کشتی انجام می

وجود این سرسره سبب تسهیل در عملیات توراندازی و باال کشیدن تور در خاتمه عملیات . (59 )شکل است
در قسمت عقب کشتی و نزدیک به پاشنه یک داربست بسیار قوی به صورت طاق . شودبر روی عرشه میصید 

از تیرك افقی آن . کاربردهای متعددی داردداربست این . معروف است( Gallow)دروازه وجود دارد که به نام 
تورهای سنگین و وتخلیه جهت کمک به باال کشیدن  لزی قوی و بزرگ برای مواقع ضروریتعدادی قرقره ف

در قسمت باالی آن امکان نصب وینچ کوچکی برای جمع آوری کابل عمق یاب تورهای . حجیم استفاده میشود
امکان باال رفتن و ، راولرهای بزرگ وجود دارددر انواع بزرگ آن که در ت. وجود دارد Net Sounder) (میان آبی
یگر د های مربوط به باال کشیدن تور و یا بعضی اقدامات عملیاتیآن برای نظارت بر بعضی از فعالیتحضور بر 

نصب چراغ برای روشن نمودن سطح عرشه و همچنین چراغ پاشنه برای دریانوردی در شب نیز . وجود دارد نیز
 .تفاده از این داربست باشدمی تواند از موارد اس

 

 
 و داربست آن از سمت پاشنه و موقعیت سرسره تصویر یک کشتی ترالر پاشنه کش -51 شکل

 
اما بعضی از انواع آن با . کننداستفاده می گیریماهیاز یک تور ترال کف روب برای  کش معموالًترالرهای پاشنه
کوچکتر را  دو تور ترالاز امکان استفاده هم زمان، کشتی های میانیتاشو درطرفین قسمت بازویدارا بودن دو 

 . (51شکل ) نیز دارند

 (Ramp) سرسره

 ((Gallowداربست 
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 خاتمه عملیات تورکشی و استقرار تور ترال بر روی عرشه در یک کشتی ترالر پاشنه کش -56 شکل

 

 (Double Rig Trawlers) ترالرهای دو بازویی( ت

 یگیرماهیدر روش . شودجدید محسوب میهای نسبتاًترال به صورت هم زمان یکی از روشگیری با چند تور ماهی
در ترال کشی . سه و گاهی چهار تور به صورت هم زمان وجود دارد، امکان استفاده از دو، با بیش از یک تور ترال

و آنها بیشتر برای صید میگ. با ترال منفرد کوچکتر و ارتفاع کمتری دارند تورها در مقایسهمعموال ً، با چند تور
ز یکی ا. شوندهای باله دار دارند استفاده میبا ماهی که موجودی کم تحرك و سرعت شنای کندتری در مقایسه

وع از این ن. ترالرهای دو بازویی است؛ کننده بیش از یک تور ترال استفاده میشاخص ترین نمونه ترالرهایی ک
اما با توجه . میالدی ابداع و بکار گرفته شدند 2959های ترالر اولین بار در منطقه خلیج مکزیک در دهه کشتی

ا این نوع ترالره. به سرعت در سطح جهان مطرح و مورد استفاده قرار گرفتند، به مزیت باالی آنها در صید میگو
درصد عرض بیشتری را در مقایسه با ترال منفرد پوشش  19الی  19با استفاده هم زمان از دو تور ترال قادرند 

برای  ط از یک تورهایی که فقآن دسته از کشتی داد ه و بالطبع راندمان و بازدهی صید بیشتری را در مقایسه با
 به عالوه مشاهده شده است که سوخت مصرفی این دسته از ترالرها تا حدود. کنند داشته باشندصید استفاده می

 . کنند پایین تر استبزرگتر و به صورت تک استفاده می در صد نسبت به آنهایی که از یک تور 15
به  ته به بزرگی کشتیطول این بازوها بس. طویل فلزی هستندمحکم و نسبتاً  ها دارای دو بازویراین نوع از ترال

نی آن جاسازی شده و قابلیت سمت میادر طرفین دکل اصلی کشتی و در ق این بازوها معموالً. رسدمتر می 21-8
 . (51 شکل) جمع شدن به موازات دکل اصلی حول یک لوال را دارند
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 موقعیت تورها در حین صید ودر حین عملیات تور اندازی  ترالردو بازوییصیادی کشتی  -52شکل

 

 کشتی و به سمت عقب و یاقادر است بازوها را به صورت افقی در طرفین ، در موقع بازگشت کشتی به بندرگاه
. های اسکله شودها و یا کنارهتا مانع از برخورد با سایر کشتی عمودی در امتداد دکل اصلی جمع آوری نماید

 . اسب بخار هستند 159 -499و موتورهایی با قدرت  متر طول 21-14دارای  این نوع از ترالرها معموالً
آنها خدمه کمتری را در مقایسه با سایر . باشندقادر به مانور در عملیات صید می ترالرهای دو بازویی به سهولت
 های بارز آنها امکان استفاده از یک تور کوچک ترال آزمایشی یکی از ویژگی. ترالرهای مرسوم نیاز دارند

(Try Net)  فاده از ترال است. متر در حین عملیات صید با تورهای اصلی است 5/1-1با طناب فوقانی به طول
ر ب مشخص نمایند تورکشی دقیقاً  بیشتر بدان خاطر است که، باردقیقه یک 29-25کوچک آزمایشی در هر 

 . شودمحل حضور گله میگو انجام می
صورت عرضی در قسمت میانی و پشت ای هستند که بهاین دسته از ترالرها دارای یک دستگاه وینچ سه بشکه

سوم  بشکه. دو بشکه اصلی برای جمع آوری کابل های متصل به تورهای اصلی هستند. ها قرار داردفضای کابین
 . (51شکل )به کابل تور آزمایشی اختصاص دارد

 

 
  ترالر دو بازویی از نمای پشت ماهیگیرییک کشتی  تصویر عملیات توراندازی توسط -59 شکل

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Trawer_Hauling_Nets.jpg
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 نمونه ای از وینچ مورد استفاده در ترالرهای دو بازویی -54 شکل

 

 های ماهی یاب عمودیبسته به اندازه کشتی از دستگاه برای ردیابی ماهی و یا میگو در این نوع از ترالرها
(Fish Finder) با قدرت و توان مختلف می توان استفاده نمود . 

 

 مکانیسم صید با تورهای ترال

 برای. از شدن دهانه کیسه خود نیازمند اعمال چهار نیرو به چهار سوی دهانه کیسه هستندبرای ب تورهای ترال
. ندکوی رو به پایین را به آن وارد میاین کار حاشیه پایینی دهانه متصل به یک طناب حاوی وزنه است که نیر

. ندکا به دهانه اعمال میباال ربه  حاشیه فوقانی دهانه کیسه نیز به یک طناب دارای بویه وصل است که نیروی رو
با واسطه دو طناب بلند به ، (Otter Board)برای باز ماندن دهانه کیسه از جوانب نیز دو تخته فلزی یا چوبی 

هنگام  .آیند متصل استهایی که از وینچ به سمت تور میز سمت دیگر توسط دو کابل به وایرهای کیسه و ابال
. ودشفین و خارج از مسیر حرکت کشتی میها به طررانده شدن تخته باعث فرار و ها نیروی آبکشیدن این تخته

 . گرددباز ماندن دهانه تور از جوانب میاین نیروی گریز از محور مسیرحرکت کشتی سبب 
 

 
ا های مختلف رمحل اتصال طناب ها و کابل، یک تخته ترال را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و با رسم شکل آن  یق کنیدتحق

 . بر روی آن مشخص نموده و علت جانمایی زنجیر های اتصال را در خارج از محدوده مرکز تخته توضیح دهید
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ده و مزایا و معایب امکانات و تجهیزات آن ها را مورد مقایسه قرار دا، با مقایسه دو شکل زیر از دو شناور ترالر

نیاز به بررسی بیشتر می توانید از طریق اینترنت و بازدید از شناورهای  در صورت. ها را بنویسیدفعالیت با آن

 . مشابه در بنادر محل زندگی خود نیز این مطالعه را انجام دهید
 

 موتورلنج ترالر نیمه صنعتی کشتی ترالر صنعتی

  

  
 

 ایارزشیابی مرحله

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

5 
ماهیگیری با 
انواع تورهای 

 ترال

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع تورهای ترال و شناورهای ترالر را با توجه 
 به مشخصات و کاربرد آنها به طور کامل بداند
و تجهیزات و عملکرد آنها را در عملیات صید 

 بتواند تشریح نماید. 

1 

 سطح انتظاردر 
های ترالر را بشناسد ترال و کشتی انواع تورهای

 .و تفاوت آنها را به صورت کامل تشریح کند
1 

ح سطتر از پایین
 انتظار

انواع تورهای ترال رابداند ولی اختالف آنها را 
 تشخیص ندهد. 

2 
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  (Purse Seine) ایپیالهگردان تورهای انواع با  گیریماهی

ای )پورسین( را همانند تورهای ترال می توان به عنوان یکی از پیشرفته ترین ادوات صید در قرن تورهای پیاله 
ی گله اهایی که به صورت مجتمع و کارآیی بسیار باالیی در صید ماهیاین نوع تور از بازدهی و . اخیر نام برد
بیشترین کاربرد آنها برای صید ماهی های سطحزی )پالژیک( . کنند برخوردار استا مهاجرت میحرکت و ی

های کنسرو ماهی خانجات عمل آوری صید مثل کارخانهتوان ادعا نمود که توسعه بسیاری از کارامروزه می. است
، گهرین، آنچوی، از ماهیان ریز مثل ساردین هاییگونه. گیری استکارگیری این روش در عملیات ماهی مدیون به

 های با ارزشبه عالوه صید انبوه ماهی. کنندین را در دنیا با این روش صید میپیلچارد و کاپل، پوالك، اسکاد
شوند نیز به همین های مهاجر و سطح زی محسوب میتون ماهیان که آنها نیز جزو ماهیاقتصادی باال مثل انواع 

ضیح تو های نام برده شده با بعضی از دیگر ادوات صید که قبالًسیاری از گونههرچند که ب. شوندروش صید می
در بعضی  .ها در مقایسه با تورهای گردان پیاله ای بسیار کم استاما نسبت صید آن، شوندداده شدند نیز صید می

ل مث کف زیهای ونهد حتی بعضی از گاز کشورهای اروپایی با تغییرات و اصالحاتی که در این نوع تور داده ان
توان ادعا نمود که در مقایسه به طور کلی می. کننده صورت گله ای تجمع دارند صید میماهی کاد را که ب

 .این نوع تور باالترین در صد صید را در دنیا به خود اختصاص داده است، گیرینفرادی با هریک از ابزارهای ماهیا
-اس کالن یعنی توسط شرکتگیران سنتی و هم در مقیتوسط ماهی م در مقیاس خردتورهای گردان پیاله ای ه

در حقیقت پیشرفت صید با تورهای گردان پیاله ای تا حد زیادی . شوندهای ماهیگیری صنعتی به کار گرفته می
ها تیشد و همچنین بهبود فنون ساخت کمرهون معرفی نخ های سینتتیک که از استحکام باالیی برخوردار هستن

انند دو ابزارهای کنترل از راه دور می الکترونیکی یاب ماهی هایدستگاه، و ابزارهای کمک صیادی مثل انواع وینچ
 . (55شکل )
 

 
 ستقرار تور گردان پیاله ای به دور یک گله ماهی شناسایی شده توسط کشتی پورس سینر -55 شکل

 

در آن دوره با . میالدی الهام گرفته شد 2919ساحلی در دهه ابداع ساخت تورهای پیاله ای از تورهای کششی 
 عمالً ، انجام بعضی اصالحات و تغییر در طناب پایین تور و ایجاد امکان گرد کردن و جمع نمودن آن از زیر

 . های فرا ساحلی فراهم شدی و زمینه به کارگیری آنها در آبتورهای پیاله ای طراح
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 . ها می شناسید؟ نام ببریدهی از طریق محاصره نمودن آنی را برای صید ماهای دیگرچه روش  فکر کنید

 
 

در ابتدا با هدف بهره برداری بیشتر . آغاز شد 2149از دهه  استفاده از تورهای گردان پیاله ای تقریباً ما کشور در
کشتی پورساینر این کار صورت از ذخایر تون ماهیان در حوزه اقیانوس هند و دریای عمان با خرید چند فروند 

های فرا ساحلی پالژیک ریز مثل ساردین ماهیان در آب هایبرداری از ذخایر ماهیهم زمان نیز برای بهره. گرفت
له ای کوچک برای استفاده در تورهای گردان پیا به کارگیریساخت و ، خلیج فارس و دریای عمان طراحی

گله  تدریای خزر نیز با توجه به وجود ذخایر کفال ماهیان که به صوردر آب های  (.58شکل )ها آغاز شد قایق
 . ها به کار برده شدع تور طراحی و برای صید این ماهینمونه ای از این نو؛ ای تجمع دارند

 

و برای صید چه  در کدامیک از بنادر و مراکز صید شمال و جنوب ایران از روش صید با تورهای گردان پیاله ای  یق کنیدتحق
استفاده می شود؟ می توانید با مراجعه به تعاونی های صیادی و شیالت منطقه آماری از میزان صید با این  هاییگونه

 . روش برای گونه های مختلف تهیه نموده و گزارش کامل خود را به کالس ارائه نمایید
 

 

 

 
 های جنوب کشورآبعملیات صید ماهی ساردین با استفاده از تور گردان پیاله ای با دو قایق در  -51 شکل

 

کار گیری تور و نوع کشتی و اندازه و نحوه به، عادات و رفتار و عمق محل تجمع گله ماهی، بسته به صید هدف
 . تجهیزات مورد استفاده در آن متفاوت است

 

 
  روش استفاده از تورهای گردان پیاله ای عملکرد کلی صید به - 57 شکل



 12 

و تور مورد استفاده به طور  ماهی گیریرا مورد بررسی قرار داده و استنباط خود را از عملکرد کشتی ، 55 شکل  کار در کالس
خالصه حداکثر در یک صفحه شرح داده و در نهایت با دیدگاه سایر هنرجویان کالس خود مقایسه و نتیجه گیری 

  . نمایید
 

 انواع تورهای گردان پیاله ای از نظر ساختمان

یعنی بدنه اصلی . تورهای گردان پیاله ای از نظر ساختمان عمومی تا حد زیادی شبیه به تورهای پره هستند
طویل ساخته شده که حاشیه باالیی آن به دلیل اتصال به یک طناب دارای  آنها از یک دیواره توری نسبتاً 

اب یک طن متعدد در آب به سمت باال کشیده می شود و حاشیه پایین آن برعکس به خاطر اتصال بههای بویه
یکی از تفاوت های اصلی این نوع تور با تورهای پره وجود حلقه های متعددی است . رودوزنه به پایین فرو می

 ع کردنها امکان جمون آنت وبا رد شدن یک طناب از درکه با فواصل معین در حاشیه زیرین تور نصب شده اس
کند که البته جزییات مربوط به ساختار تورهای گردان پیاله ای را در پودمان یک به حاشیه پایینی را فراهم می

 . تفصیل فرا گرفته اید
در (Bunt)گروه اول آن هایی هستند که کیسه تور . شوندی این تورها به دو دسته تقسیم میاما از نظر ساختار کل

انی قرار دارد و بالطبع تور باید از دو طرف جمع آوری شود تا در نهایت گله ماهی محاصره شده در قسمت می
ای هکیسه به جای آنکه مثل سایر قسمت در بعضی از این نوع تورها. بخش میانی دیواره تور تجمیع و به دام افتد

لت کیسه ای دارد از این نه تور ترال حامشابه بد، بدنه به صورت یک دیواره توری اما با نخ های ضخیم تر باشد
کل ش. گیرداز کشورها مورد استفاده قرار می توان به تور های معروف به المپارا اشاره نمود که در بعضینمونه می

 شکل) و یا گاهی نزدیک به مستطیل باشد ایهقتور در انواعی که کیسه در مرکز بدنه قرار دارد ممکن است ذوزن
 . (الف و ب، 51

پس برای تجمیع و اسارت . های دیواره قرار داردتورهایی هستند که کیسه تور در یکی از کناره؛ گروه دوم
ا ههای محاصره شده تور را ابتدا باید از سمت مقابل تور که فاقد کیسه است جمع نمایند تا در نهایت ماهیماهی

 . (، پ51شکل ) مستطیل است تور معموالً در این گروه شکل . در قسمت کیسه تجمع یافته و به دام افتند

 
  تور گردان با کیسه کناری (پ؛ تور گردان با کیسه مرکزی( انواع تورهای گردان پیاله ای: الف و ب -58 شکل
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 مکانیسم صید با تورهای گردان پیاله ای 

 صید با کشتی (الف

 پورس می کنند اصطالحاً  ماهی گیریدرت به ای مباهایی که به روش استفاده از تورهای گردان پیالهکشتی
ها از تجهیزات و امکانات خاصی برخوردار هستند که سبب این کشتی. نامیده می شوند (Purse Seiner)سینر 

شود تسهیل کار در ردیابی گله ماهی و همچنین عملیات تورریزی و جمع آوری آن و باال آوردن صید حاصل می
 . (59شکل )
 

 

 سینر و محل قرار گرفتن تجهیزات و امکانات مختلف آن سیک کشتی پور طرح کلی از -53 شکل

 

قایق کمکی برای عملیات ، رادار، های سوناردستگاه، ایتوان به سیستم ارتباط ماهوارهانات میاز جمله این امک
 بسیار قوی وهای دوربین، برجک دیده بانی، (Power Block)آوری تورای مخصوص جمعوینچ قرقره، توراندازی

 . (89شکل) اشاره کرد بالگردهای پورس سینر حتی در بعضی انواع مدرن و بزرگ کشتی
 

 
 الف

 
 ب

 
 پ

 :های پورسینرتصویر بعضی از تجهیزات در کشتی -11 شکل

 پ( ماهی یاب یا سونار، قایق کمکی یا اسکیف (ب، برجک دیده بانی( الف
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کارکنان کشتی با استفاده از ، درشت مثل تون ماهیانهای پالژیک های پورساینر ویژه صید ماهیدر کشتی
یی هاکشتی. نمایندوقعیت آن را ردیابی و شناسایی میسونار و گاهی به صورت مشاهدات چشمی گله ماهی و م

قادرند حجم تقریبی و عمق استقرار گله ماهی را محاسبه تموده و در صورت مناسب ، که دستگاه سونار دارند
برای این کار ابتدا یک سر تور را با طناب به یک بویه بزرگ متصل . مقدار صید مبادرت به توراندازی نمایندبودن 

بویه متصل به تور به آب پرتاب شده و سپس بخش کمی از تور ، با نزدیک شدن کشتی به گله ماهی. می کنند
ناسب به دور محل استقرار گله شروع به حال کشتی با سرعت م. بویه به آب می ریزند را نیز کارکنان به دنبال

در این مرحله آن بخش از تور که در آب قرار گرفته باعث می شود که بقیه تور نیز از روی . گردش می کند
ن در ای. عرشه کشتی به سمت دریا کشیده شده و به دور گله ماهی تشکیل یک دیواره دایره شکل را می دهد

شکل سر تور را که در ابتدا با بویه به آب انداخته شده بود را از آب  ه ایمرحله کشتی با تکمیل دیواره دایر
در  .گرفته و بوسیله طنابی که از پایین تور و از میان حلقه ها می گذرد مبادرت به جمع کردن ته تور می کند

  .(82شکل)از قسمت زیر به هم آمده و به صورت یک کاسه بزرگ در می آید  این مرحله تور تدریجاً
 

 
 مراحل مختلف عملیات صید با تور گردان پیاله ای توسط کشتی پورس سینر -16 شکل

 
 تور جمع. شودتوسط وینچ قرقره ای جمع آوری می حال دیواره تور نیز از سمت مخالف محل استقرار کیسه

ها نیز تنگ تر شده و حلقه محاصره ماهی با باال کشیدن تور تدریجاً. شودآوری شده در قسمت پاشنه چیده می
 بایست به منظور کاهشمی، در صورتی که حجم صید باال باشد. شوندنهایت به قسمت کیسه تور هدایت میدر 

دا ها را در ابترون آن مقدار قابل توجهی از ماهیفشار بر جرثقیل کشتی در هنگام باال کشیدن کیسه و صید د
لیات این عم. توان از تورهای مالقه ای بزرگ استفاده نمودکار میبرای این . از کیسه به داخل کشتی تخلیه نمود

اینک تور را به تور کامل ، با سبک شدن تور و حجم صید درون آن. گویندمی (Brailing) بریلینگ را اصطالحاً 
 . (81شکل ) با جرثقیل کشتی از آب بلند کرده و باقی مانده صید را بر روی عرشه تخلیه می کنند
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 تخلیه صید بوسیله تور مالقه ای )عملیات بریلینگ( به منظور سبک کردن تور پیش از باال کشیدن کامل آن -12 شکل

 

 
 خارج نمودن کامل تور گردان پیاله ای از دریا و انتقال آن بر روی عرشه توسط کشتی پورس سینر -19 شکل

 

 زا قایق ابتدا اندازی تور مرحله آغاز در، باشندمی( اسکیف) کمکی قایق دارای که سینر پورس هایکشتی در
 لکام و تورریزی خاتمه از پس و داردمی نگه قایق این را تور سر، بویه جای به و شده رها آب به کشتی پاشنه
 تیکش به است وصل تور ابتدای سر به که را طنابی و شده نزدیک کشتی به قایق هاماهی محاصره حلقه شدن
 . (81 شکل) نمایند آغاز را تور کشیدن باال عملیات تا دهدمی
 

 
  سینر نگهداری سر تور توسط قایق کمکی )اسکیف( در عملیات تور ریزی به روش پورس -14 شکل
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 ینر به فارسی و انگلیسیس اسامی بعضی از امکانات و تجهیزات در کشتی های پورس جدول

 نام انگلیسی نام فارسی ردیف

 Purse seine تور گردان پیاله ای 2

 Power Block وینچ قرقره ای 1

 Skiff قایق کمکی کشتی پورس سینر 1

 Brailing عملیات تخلیه صید با تور مالقه ای 1

 Scoopnet تور مالقه ای 5

 Bunt کیسه تور گردان پیاله ای 8

 Sonar یاب ماهی دستگاه 4

 
ر را جمع آوری ینسهای پورسکشتی بیشتری در خصوص تجهیزاتجو در منابع دریایی و اینترنت اطالعاتی وبا جست  یق کنیدتحق

 . و در کالس به صورت پرده نگار ارائه نمایید

 
 

 صید با قایق  (ب

نجایی که شناورهای کوچک اما از آ. توان به کار گرفته ای را با شناورهای کوچک نیز میتورهای گردان پیال
، دباشنهای پورس سینر توضیح داده شد میمشابه آنچه که در کشتیو تجهیزات فاقد امکانات ؛ هامثل قایق

در صید با قایق می بایست حداقل دو فروند قایق مشابه . کننداده میاز تورهای کوچکتر نیز برای صید استف طبعاً
 عد باشدتور روی یکی از قایق ها بارگیری شده و در شرایطی که دریا از نظر جوی مسا معموالً. در اختیار باشد

ماهی های  صید هدف در روش پورسین دو قایقی عمدتاً . کنندقایق دوم به سمت صیدگاه حرکت می همراه با
 عاً طب، با توجه به ریز بودن این نوع ماهی ها. پالژیک ریز مثل انواع ساردین ماهیان و موتو ماهیان )آنشوی( است

سایر مشخصات تور مثل نمونه های بزرگ که در . شودافته های توری چشمه ریز ساخته میتور نیز از انواع ب
در طول و چه در ارتفاع کوچکتر ولی ابعاد آن چه ، گیرند استپورس سینر مورد استفاده قرار می کشتی های

د را مورد بررسی و نظارت قرار خدمه آنها به دقت آب های پیرامون خو، با استقرار قایق ها در صیدگاه. باشدمی
نحوه ردیابی و یافتن ماهی ها بیشتر از روی عالیمی مثل تغییر رنگ . که گله ای از ماهی را بیابنددهندتا بلمی

ماهی خوار در محل حضور گله و گاهی شیرجه زدن آن ها به منظور  حضور تعداد زیادی از پرنده گان، آب دریا
وقتی به نزدیکی گله . نمایندهر دو قایق به سمت آن حرکت می، با شناسایی محل تجمع ماهی ها. شکار است

هد و دبه قایق دوم می کند طنابی را که به یک سر تور وصل استقایقی که تور را حمل می؛ رسیدندماهی 
در . نمایدت مبادرت به دور زدن گله ماهی میسپس به سرع. (85 شکل)کند شروع به ریختن تور در اب می

یواره ای اطراف ماهی ها را سد به آب رها شده و به صورت د حین دور زدن گله ماهی تور نیز از کناره قایق
قایق تور ریز به قایقی که طناب متصل به ، با تکمیل حلقه محاصره. نماید و مانع فرار آنها به اطراف می شودمی

این مرحله طنابی که از میان در . گیرندنزدیک شده و در کنار هم قرار می یک سر تور را در اختیار داشت
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ا قرار هچکی که در بخش میانی یکی از قایقهای متصل به طناب پایین تور رد شده است با کمک وینچ کوقهحل
تشکیل یک  با کشیده شدن این طناب تور از قسمت پایین جمع شده و به هم آمده و. شودآوری میدارد جمع

 . (85شکل )دهد پیاله بزرگ توری را می
 

 
 ورسین دو قایقی در منطقه بندرجاسکصید ساردین با تور پ -15 شکل

 

ط تور توس ن تور تدریجاًبا پیاله شد. افتددام می در این مرحله گله ماهی نیز در میان پیاله محاصره شده و به
کنند تا زمانی که تمام ماهی ها به قسمت کیسه تور هدایت ع آوری شده و پیاله را کوچکتر میها جمخدمه قایق

ها تخلیه را در یکی از قایقکشیده و صید آنها به داخل قایق کیسه تور را همراه ماهیین مرحله در ا. شوند
  .ید را در قایق دوم تخلیه نمایندمی شوند بخشی از ص مجبورگاهی ، چنانچه حجم صید باال باشد. کنندمی
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 مراحل کاری ردیف
)ابراز، مواد، شرایط کار 

 نتایج ممکن تجهیزات، مکان(
 ، داوری، استاندارد )شاخص ها
 نمره دهی(

 نمره

8 
ماهیگیری با 
انواع تورهای 
 ایگردان پیاله

 تجهیزات:ابزار و 

 کالس و کارگاه مکان:

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع تورهای گردان و مشخصات و کاربرد 
 آنها را به طور کامل بداند. 

1 

 سطح انتظاردر 
انواع تورهای گردان و تفاوت آنها را به 

 . بداندصورت کامل 
1 

سطح تر از پایین
 انتظار

انواع تورهای گردان رابداند ولی اختالف 
 آنها را تشخیص ندهد. 

2 
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  ماهیگیریهای روش شايستگيارزشیابي 

  :شرح کار
یری گابزارهای ماهی کار با، گیرکار با انواع تورهای گوش، هارشته قالبکار با انواع ها، تله و ساحلی صید ابزارهای، گیریماهیهای روش

 ایهای گردان پیالهکار با انواع تور، گیری با انواع تورهای ترالماهی، وابسته به نور

 :استاندارد عملکرد
در ایران و جهان آشنایی پیدا  گیریفنون و ابزارهای مهم و رایج ماهیهنرجویان عزیز با انواع ، ماهیگیریدر این بخش از کتاب 

نکات  با بعضی از با ارزش تجاری و زیانآبها در صید انواع کارگیری آنمکانیسم نحوه به تار وآنها همچنین پیرامون ساخ. خواهند کرد
 . نیز آگاهی الزم را خواهند یافت زیانآبمهم مربوط به اثرات زیست محیطی ادوات معرفی شده بر 

 :و تجهیزاتشرایط انجام کار 
تب اینترنت و ک، رایانه، )فیلم دسترسی به امکانات کمک آموزشی ،تهویه مناسب در محیط کار و آموزش دمای استاندارد و :شرایط
 . (شیالتی

 های جمهوری اسالمی ایرانهای دریایی مربوط به حوزه آبو نقشه رایانهاینترنت، کتب مرجع شیالت، : تجهیزات

 معیار شایستگی:
 

 نمره هنرجو 9حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1  ی صیدهاتله و هاقفس ،ساحلی ماهیگیری ابزارهایکار با  2

  2 گیریماهیی هاقالبکار با  1

  2 گیرتورهای گوشکار با  1

  2 گیری وابسته به نورابزارهای ماهیکار با  1

  2 گیری با انواع تورهای ترالماهی 5

  2 ایبا انواع تورهای گردان پیاله ماهیگیری 8

 توجهات زیست محیطی و نگرش: شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت

استفاده صحیح و ایمن از  - رعایت قواعد و اصول در محیط کارگاه و کالس -
 تمیز کردن محیط کارگاه پس از خاتمه کار  - ابزار و مواد مورد استفاده

 مقررات در محیط کاررعایت نظم و  -

1  

 *  میانگین نمرات
 

 .باشدمی 1گین نمرات هنرجو برای قبولی حداقل میان *
 

 


